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Förord'.

Klosterväseodet i Sverige har förut varit (öremål för särskild framställning i

några få betydelselösa monografier från 1700-talet, i \. O. Rhyzelii Monasterialogia

Svio-Gothica, tryckt 1740, samt i 1\ Wieselgrens (De Claustris Svio-Gothicis, tryckt 1832,

De nämnda arbeten äro samtliga otillförlitliga och röja stora brister i fråga om käll-

forskning. Fn kortfattad skildring af "MlosterväsenoJ$t inom Linköpings stift tiden till

och med år 1344", tryckt 1879, samt af "Klosterväsendet i Sverige, tiden till 1348", tryckt

1880, har lämnats af L. Nilsson. Dessutom finns ett och annat kloster beskrifvet i

utgifna topografiska skildringar. Men en grundlig, på arkivstudior hvilandé historia

af de svenska munkordnarne saknas ännu. Föreliggande arbete vill lämna ett bidrag

till kännedomen om en af dessa ordnar.

För ändamålet har jag genomgått, hvad våra arkiv veterligen innehålla om <!<•

svenska cistercienserklostren. Det pa så sätt samlade materialet var emellertid otill-

räckligt för att gifva en någorlunda fullständig bild af lifvet inom dessa kloster. Men

då enligt ordens grundlag, Charta caritatis, och generalkapitlets beslut lifvet inom

ordens alla kloster skulle vara likformigt, har jag ansett mig fullt berättigad att kom-

plettera de svenska urkundernas torftiga innehåll med de för hela orden gällande före-

skrifterna. Endast där afvikelserna från de allmänna lagarna förefunnits i vårt land,

har jag framhållit dessa undantagsförhållanden.

Vid mina forskningar har jag rönt det välvilligaste bistånd på alla håll, och är

det mig en kär plikt att härmed betyga min förbindligaste tacksamhet till alla ämh-ts-

och tjänstemän vid Riksarkivet, Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien samt

biblioteken i Stockholm och Uppsala. Särskildt vill jag hembära ett hjärtligt tack till

Arkivarien i Riksarkivet, Hofmarskalken C. Silfverstolpe, utan hvilkens sakkunniga

hjälp månget pergamentsbref skulle blifvit oförstadt.

Gefle i April 1899.

Frithiof Hall.
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A. Allmän klosterhistoria.

Öfversikf af munkyäsendet före Cistercienserordens uppkomst.

Redan under martyrtidehvarfvet hade många kristna börjat draga sig undan sina förföljare

lör att i lidemarken tillbringa sitt lif. I lugn och ensamhet kunde dessa flyktingar ostördt hän-

gifva sig åt sin själs frälsning medels kontemplation och askes. Men när förföljelserna upphörde,

ökades ännu mer tillströmningen af fromma kristna till ödemarken. Orsaken hade nu blifvit en

annan. Kristendomen hade visserligen fått fred från världsmaktens sida och blifvit en gynnad

religion, men världslig anda hade inträngt i kyrkan. 1
) Denna hade icke blifvit, hvad eremiterna

ville hafva den till — ett samfund af heliga. Det var icke längre blott världen, som undflyddes,

utan det var den förvärldsligade kyrkan. 2
) Flykten var framkallad af opposition mot denna

med hennes författning och prästerskap. Öknens eremiter ville rädda de kristnes individuella

frihet undan bundenheten vid kyrkans organisation.
:i

) I stället för kyrkans betonande af nåde-

medlen som de enda frälsningsbringande faktorerna satte munkarne askes, bön och kontempla-

tion. Men trots den olika uppfattningen af det kristliga lifvets kraf på människan högaktades

och skyddades de världsföraktande munkarne af kyrkans ledande män. Väl hade en märkbar

åtskillnad inträdt, men denna började åtminstone i västerlandet så småningom utjämnas däri-

genom, att det sekulära prästerskapet begynte föra ett reguliert lif likt munkarne, och dessa

åtaga sig uppgifter i kyrkans tjänst.

En ny form af munkväsendet bildades, när åtskilliga af öknens eremiter samlades kring

framstående personligheter för att föra ett gemensamhetslif och bistå hvarandra. Dessa kolonier

banade väg för klosterväsendet, hvars fader är Pachomius (f 345). Han byggde det första

klostret, Tabennisi, på östra nilstranden. *) Lifvet därstädes ordnades genom en regel, hvilken

1 Meander III: p. ;^28. In der vorigen Periode» den förkonstantinska »gehörte es zur naturgemässen Ent-

wicklung des Christenthums, dass zuerst der Gegensatz mit der Welt hervortrat, und es konnte eine einseitige ascetische

Richtung daraus hervorgehen, indem der Verweltlichung : identhums ein C-eist der Entweltlichung sich entge

stellte. JetZt war nun die Zeit gekommen, dass nach Öberwindung des Heidenthums jener Gegensatz vcrschwinden

und einer harmonischen Aneignung der Welt. in welcher das kämpfende Element als dic negative Grundlage mit enthal-

ten war. Raum machen sollte. Da nun aber das äusserlich uberwundene Heidenthum oft nur mit christlichem Scheine

ckt .in dem Lehen wieder hervortauchte, da statt der kämpfenden Aneignung der Welt Vermisehung des Christen-

thums mit der Welt. cine neue Art der Verweltlichung in den Mässen folgte, so musste dadurch in den ernsten Ge-

miithern jene schon vorhandene ascetische Richtung zu desto schrofferem Gegensatse hingetrieben werden, daher in der

r Städte, welche Sitze des Sittenverderbnisses waren, sich bcson.lers solche Erscheinungen entwickelten.

larnack, Das Mönchthum, p. 25.
s
) Sohm. p. .VT.

4
) Om namnet och läget se vidare Griitzmachcr: Pachomius

und das älteste Klosterleben p. 97 och Zöckler: Askese und Mönchthum p. 196.
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hvarje munk måste noga efterfölja. Mildhet och hofsamhet karaktärisera alla föreskrifter. Mat
och dryck skulle intagas efter kroppens behof och arbetet fördelas så, att under fastetider mun-
karne arbetade mindre än eljes. Lifvet skulle vara ett gemensamhetslif. Tre munkar skulle bo

i hvarje cell och måltiderna intagas i en gemensam sal. På det att klostret skulle vara isole-

radt från hvarje världsligt inflytande, fingo inga främmande mottagas och noviserna fingo först

efter en pröfvotid af tre år upptagas i brödraförbundet. *) Pachomii regel är den första i hela

kristenheten och har blifvit ett mönster särskildt för det orientaliska munkväsendets utveckling,

hvilket blifvit troget sitt världsförsakande ideal, ägnat sig åt kontemplation och askes och blott

undantagsvis ingripit i historien. 2
)

På andra vägar har de: västerländska munkväsendet slagit in. »Det står icke blott bred-

vid kyrkan och förtär sig i stilla askes och mystisk spekulation» som det orientaliska, utan »det

står midt inne i kyrkan; ja det har jämte påfvedömet på alla områden varit den drifvande fak-

torn i den västerländska katolska kyrkohistorien».
:i

) De stora religiösa och kulturella frågorna

har det tagit till uppgift att lösa och blifvit bildningens bärare i medeltiden. Detta storverk har

blifvit möjligt genom den praktiska läggning, munkväsendet erhöll i västerlandet, hvarest Bene-

dikt af Nursia i sin regel framställde en »skicklig fixering af den utveckling munkväsendet tagit

till hans tid»
4
). Benedikt upptog på programmet arbetet, hvilket visserligen i första hand skulle

vara ett asketiskt medel &
). Men detta har förvandlat ödemarken, hvari munkarne slogo sig ned

?

till gyllene sädesfält, gjort klostret till ett hem för vetenskap och konst och de världsskygga

eremiterna till mänsklighetens välgörare i;

). Hvarje munk måste efter genomgången pröfvotid af

ett år aflägga tre löften: stabilitas loci, conversio morum (fattigdom och kyskhet) samt obedientia.

Abboten skulle vara Kristi ställföreträdare och munkarne, tolf till antalet, .måste blindt lyda honom.

Tyst och undergifvet skulle de fördraga allt. »Benedicant Deum et non murmurent» 7
). Dock

skulle strängheten mildras af barmhärtigheten och kärleken inbördes bröderna emellan. Genom
detta skulle Kristi ok blifva mildt. Noga skulle abboten tillse, att det bräckliga röet ej krossa-

des. »Discretio» var alla dygders moder, och »discretus» var en äretitel på våra munkar. Om
ödmjukhet skulle alla ord och handlingar vittna. Munkarne skulle gå med nedböjdt hufvud och

med till jorden sänkta blickar.

Den oberoende ställning munkväsendet i det 4:de och 5:te århundradet intagit till det

sekulära prästerskapet och kyrkan upphäfdes, i det att Benedikt ställde sina kloster i subordinations-

förhållande till dioecesanbiskopen, som ägde rätt att öfva tillsyn i klostret, inviga abboten i hans

ämbete, ordinera munkar m. m. Ett närmande till kyrkan inträdde ytterligare, när Gregorius den

store tog de disciplinerade munkarne i kyrkans tjänst som missionärer och banbrytare för den

kristna kulturen bland de germanska och romanska folken. Med tillhjälp af de romerska bisko-

parne och legaten Bonifacius utbreddes Benedikts regel i nästan hela västerlandet, så att den vid

slutet af åttonde århundradet var den allena gällande normen för munkväsendet därstädes 8
).

a
) Regeln finnes utgifven i Holstenii Codex Regularum samt i Askese und Mönchthum af Zöckler p. 201 f. Om

organisationen se vidare GrLitzmacher: Pachomius und das älteste Klosterleben p. 115 f. -j Sohm p. 58. Harnackp. 31 f.

3
) Harnack p. 35 f.

4
) GrLitzmacher: Die Bedeutung Benedikts von Nursia und seiner Regel p. 71. Jfr Harnack p. 42.

»Aber es gab im Abendland am Anfang des sechsten Jahrhunderts höchst verschiedene und Z. Th. höchst bedenkluhe

Formen von »Mönchthum». In der Reduction dieser Formen auf die Zweckmässigste besteht das Verdienst Benedicts.»

' Sohm p. 59. 6
) Harnack p. 42. »Die Forderungen des Gehorsams und der Arbeit treffen wir zwar schon in orien-

talischen Regeln, sie treten in der ncuen Bestimmung zunächst noch nicht an die Spitze, aber sie sind doch in die

Folgezeit vor allem wichtig geworden.» '') Benedikts regel kap. 40. 8
) Harnack p. 43. GrLitzmacher: Die Bedeutung

Benedikts und seiner Regel p. 61 f., 67 och 70.
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Men det kristliga lifvet inom henediktinerorden började så småningom att I

nkcdom och välstånd inträngde vällefhad och världsligt sinne i klostren. Munkai

intressera sin för den antika litteraturen än för bibeln. Tukten förföll, klausui

renlifvade» trängdes med de världsliga stormännen vid hofven. Många kloster !
i i hän-

derna på furstar, hvilka bortgåfvo dem som förläning åt trotjänarne eller som ii

rarne. I stället för böner och massor hördes inom de heliga murarne skrik af kvinnor, barn,

legosoldater och hundar 1
). Under ett sådant förfall började en ny andlig rörelse inom kl

Det var ahboten Odo i Chigny 1,927—941), hvilken ville väcka den gamla försakande andan

och bringa Benedikts regel till efterföljd. Men den nya rörelsen stannade ej med tälla

tukt och fromhet inom klostren och organisera dessa till en kongregation med abboten i Cluj

som öfverhufvud, utan den växte till en reformation af kyrkan, som afeåg att göra denna fri i

oberoende af den världsliga makten sann att göra det sekulara prästerskapet till munkar l k

den kluniacensiska världsförsakande frihetsrörelsen, hvars förnämsta målsman var I lildebrand,

uppväxte kyrkans världsherravälde. Men genom denna politiska insats i historien hade munk-

väsendet kommit in på ett för sig främmande område och öfvergifvit sitt ursprungliga ideal al

askes och stilla kontemplation. Under kampen mot det förvärldsligade prästerskapet hade världs-

ligt sinne inträngt i klostren. Det stränga sedliga allvaret hade slappnat. Veklighet, yppighet

och lyx florerade, och Benedikts regel öfverträddes i nästan alla hänseenden. Den tillsyn, s

moderklostrets abbot skulle öfva i dotterklostret, försummades. Munkarnes klädedräkt förändra-

des, så att främmande dyrbara tyger och pälsverk utträngde det i klostret förfärdigade ty

Öfverflöd i mat och dryck trädde i stället för den af Benedikt påbjudna hofsamheten. Kropps-

arbetet föraktades, och munkarne ägnade den lediga tiden åt kontemplation. Till klostrens un-

derhåll mottogos gåfvor och tionde. Kyrkorna smyckades med luxuösa prydnade m mo-

saikinläggningar och bilder, kandelabrar och kronor. Dyrbara mässkläder, altarskrudar och gyl-

lene kärl förlänade åt gudstjänsten en stor prakt 8
).

Cistcrcienserordens uppkomst och utveckling.

Flera försök hade gjorts att införa den gamla försakande andan både af munkar och

sekulara personer. Af dessa försök skulle ett, som till sin början såg ringa och obetydligt ut,

genom de ledande personerna växa ut till en världshistorisk rörelse. Ar b 98 gick Robert med
tjuguen kamrater ut från sina hyddor i skogen Molesme för att fjärran från världsvimlet lefva efter

den helige Benedikts regel. I en aflägsen och otillgänglig skogsdal i Burgund, uppfylld af tör-

nen och ett tillhåll för vilda djur, slogo de sig ned. Stället kallades Cistertium eller Citeaux efter

de varma källor, som där framsprungo ur jorden. De stadgar, som de här skrefvo sig. Instituta

Monachorum de Molismo venientium», finnas ännu i behåll och vittna om det stränga allvaret

i deras föresats '
. De innehålla en tydlig opposition mot förfallet inom kluniacenserorden. Den

gamla strängheten, fattigdomen och försakelsen brunno munkarne af begär att återställa samt

atlägsna allt, som var öfverflödigt och kunde bidraga till sinnets förvekligande. Alla dyrbara

kläder, bekväma sängar och yppighet i mat och dryck skulle aflägsnas samt all beröring med
världen förbjudas: »Monachus a secularibus actibus se faciat alienum \ Därför tillätos munkarne

l

) Hase II: 1. p. 221 ' Harnack p. 45. •) Se vidare Giseke p. 2 tf. och Dialogus inter Cluniacensem mona-

chum et Cisterciensem de diversis utriusque ordinis observantas hos Martei.e et Durand: Thesaurus Nov< rum Anecdot

V. p. 1670 tf. ' De rinnas utgifna såsom en del, kap. 15, af Exordium Coenobii et ordinis I .mno Ii

Nomastieon Cisterciense.
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ej att tjänstgöra vid församlingskyrkorna, ej ägna sig åt själavård*bland folket, ej mottaga offer,

tionde eller främmande personer till lägerstad på kyrkogårdarne, ej själfva sköta landtgårdar eller

kvarnar och icke låta kvinnor komma inom klostrets murar. Denna världens rikedomar skulle

föraktas men de fattiga mottagas som Kristus själf. För skötande af sina jordar antogo de kon-

verser och daglönare, hvilka äfven fingo arbeta i stallet, verkstaden, kvarnen och vid fisket. Kyr-

korna fingo icke piydas på konstnärligt eller dyrbart sätt. Den ursprungliga enkelheten och

torftigheten skulle iakttagas, ty »paupertas est custos virtutum». Allt, som smakade af »superbia»

och »superfluitas», skulle aflägsnas. Endast målade träkors, inga silfverkors eller förgyllda så-

dana, fingo finnas. Inga kalkar af guld utan blott förgyllda, kandelabrar blott af järn och

rökelsekar af järn eller koppar fingo användas. Altar- och mässkläderna skulle vara enkla och

utan prål *).

Bernhards Redan tidigt förspordes klagan bland munkarne öfver strängheten, och ringa uppmärksam-
betydeise för

jiet ådrogo de sig. Och enslingarne i »Absintdalen» 2
) skulle ock spårlöst försvunnit för efter-

orden och dess o o o / i

utbredning, världens kännedom, om icke till deras krets sällat sig en man, som drog världens uppmärksam-

het på sig och med sitt ord behärskade folket, påfvar, kejsare och konungar. Hans väldiga

personlighet, hans ord och föredöme drogo tusenden in uti orden, som efter honom ock kallades

Berhardinorden. Begåfvad med en hänförande vältalighet, späkande sin kropp ända till vansinne

och omgifven med en undergörares gloria, samlade han skaror från hela kristenheten omkring

sig. År 1113 ingick han med trettio kamrater i Citeaux, och redan samma år var detta så fullt,

att det ej kunde rymma alla, hvarför det måste anlägga sitt första dotterkloster, Firmitas (La

Ferté). År 1114 grundades Pontiniacum (Pontigny), löljande år Claravallis (Clairvaux) och Mori-

mundum (Morimond). Dessa döttrar utsände i sin tur kolonier 3
), och ifvern att grundlägga så-

dana var så stor, att generalkapitlet 1 134 nödgades påbjuda, att intet kloster, som ej ägde 60

munkar, fick grundlägga några döttrar, och år 1152, att något nytt abbotstift ej finge grundas 4
).

Orden utbredde sig med så stor skyndsamhet, att den redan i Bernhards tid hade 343 kloster.

Under ordens »guldålder» (1134— 1342) räknade den 728 abbotstift och 14 priorat
5
) i hela kri-

stenheten från Sicilien till Norge och från Syrien till Spanien.

Bland de män, som besökte Bernhard i Clairvaux, var äfven ärkebiskop Eskil från Lund.

Genom hans bemedling kommo munkar från Citeaux till Danmark och grundlade det första

kloster därstädes 1144, Herrevad i Skåne, som blef »moder» till Tuta Vallis (Tvvis^ på Jutland,

Insula Dei (Holme) på Fyen och Locus Dei (Lygum) i Schleswig. På grund af det öfverväldi-

gande intryck, Bernhard gjorde på honom, ville han nedlägga sin ärkebiskopsstaf och ingå som
munk i Clairvaux. Men hänvisad af honom till en mera nyttig verksamhet bland nordens folk,

återvände Eskil och underhöll med den helige mannen en liflig brefväxling. Af Alexander III

lyckades Eskil utverka tillåtelse att nedlägga sitt ämbete, hvilket ock skedde inför konungen och

det talrikt .församlade folket i Lunds domkyrka 1178. Trött af många strider, begaf han sig till

Clairvaux, där han ikläddes munkkåpan och "dog 1181 6
).

*) Nomasticon Cisterciense: Exordium coenobii et ordinis Cisterciensis kap. 17.
2
) Marténe et Durand: Thesaurus

nov. anecdot. III, p. 579. s
) Hvart och ett af dessa kloster, som voro de förnämsta inom orden, blef moderkloster för

sin linie. Deras stamträd är följande:

Citeaux
,

,—^.—,

,

La Ferté Pontigny Clairvaux Morimond

De svenska klostren.

4
) M. D. p. 1244. 5

) Janauschek: Orig. Cisi: Introd. p. V. 6
) Winter I p. 129. Reuterdahl: 2: 1. p. 101 f. Jfr.

Kirkehist. Sami. 4 R. 3 B. 1 H. år 1893, uppsatsen: Bidrag til Danmarks Kirkehistorie, hentede fra Clairvaux og Citeaux

af Hans Olrik.
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Men redan före munkarnes ankomst till Herrevad hade munkar från Clairvaux kommit till aaterd*

i i
• ,-,,. i • i . i L

"<,s ankomst
Sverige. Om afven dessa kommit genom Eskils bemedling, förmaler icke traditionen, men det llU

torde Ligga nära att antaga. En gammal klosterlegend, Exordium magnum Cisterciensis ordinis l
),

iitar, att ^Wn helige Bernhard, som äfven ville verka något för de nordiska landen, på en

from svensk drottnings begäran sände munkar till vårt land petente religiösa femina regina

. En annan legend, > Xarratiuncula de fundatione Monasterii Vita Scholsc ;er, att

denna drottning var l flwidis Alfhild), som jämte sin gemål Sverker inkallat (assumentes) två konvent

från Clairvaux och grundat två kloster, nämligen Alvastra och Lurö. Men då munkarne och konver-

serna, som bestämte att afresa, bäfvade tor att lärdas till de råa och vilda nordboarne, förmådd

de därtill af ett under af Bernhard. Han tog handfatet, som tillhörde de heliga kärlen, hvar-

med resenärerna utrustades, och intryckte den härda metallen, så att spår syntes däri etter

Ungrarna. När bröderna sågO, att det var Guds vilja, upphörde de att gråta och begåi

åstad, fulla af frimodighet och underbar förtröstan till Guds hjälp samt förlitande sig på den helige

Bernhards förböner.

for en del af dessa munkar öppnade konung Sverker, hvilkens gemål Alfhild sannolikt nu var

^.Uk\ "'). en fristad på hennes morgongåfvegods, som var beläget vid södra foten af Omberg '

. Sa vardt

det första cistercienserkloster i Norden, Alvastra, stiftadt Det skedde sannolikt 1143, och den 6

juni firades som dess grundläggningsdag. Från Alvastra utgingo sedan munkar till Lurö

(Värnhem ')•

En annan skara hade mottagits af biskop Gislo i Linköping, som samma dag, Sverker lade

grunden till Alvastra, grundade Nydala i Småland •). Till dettas underhåll anslog Gislo en del

af biskopsbordets ränta ' .). Dessa begge kloster äro »mödrar» till de svenska klostren, hvilkas

stamträd är följande.

Citeaux

Clairvaux

Alvastra (40 dottern) Nydala 41 dottern)

Värnhem, Juleta, Husby Gutvalla

Moderrätt vann ett kloster genom att utsända en koloni, bestående af en abbot och tolf /&»/«* att

munkar, hvilka skulle afbildligt framställa Jesus och hans apostlar. Såsom hemgift gaf moderklostret
6 g

r̂

de för ordenslifvet nödvändiga böckerna: psalterium, hymnarium, collectaneum, antifonarium,

graduale, missale, regeln och ordensboken (usus)
8
). Abboten i det kloster, som skulle utsända

en koloni, måste först rådfråga sitt moderklosters abbot eller, om denne bodde för långt borta,

tvenne grannabboter om anläggningens ändamålsenlighet, läge och dylikt, hvarefter generalkapit-

lets bifall skulle inhämtas. Vidare skulle moderklostret tillse, att kolonien ej led någon brist eller

till ordens skam behöfde tigga. Cistercienserna valde sina boplatser i aflägsna och bördiga delar,

helst vid stranden af någon sjö. »Ty i dalarna», säger den helige Bernhard i sitt loftal öfver

Benedikt, är fruktbarhet; där härskar yppig växtlighet, där finner man de fulla axen. där vinner

Detta är enligt D'Arbois de Jubainvifle: Etudes sur 1'état interieur des Abbayes Cisterciennes, författad! 1213

af Conrad, en munk i Clairvaux, som var den nionde abboten därstädes (1186—1193). Jfr. Winter: Die Cistercienser

nordöstlichen Deutschlands 1. p. 2 ( '7 oeh Visch: Bibliotheca Scriptorum ordinis Cisterciensis p. 79. Detta Exordium

är citeradt i Ser. R. 1). II. p. 613 f. Jfr IV p. 458 noten oeh Mannque Ii. I, I). I p. 354 -) Ser. R. D. IV.
|

3
) S. R. D. IV. p. 4Ö8 noten. 4

) Gustaf Is Registratur II p. 273 vidare under Alvastra oeh Värnhem. Ser.

R. S. Ill: II. p r. K'. 1). 1. p. 17."), Ser. R. S. 1. p. 51.
7

I Codex Nydalensis brefvet af Andreas Sunesson jfr.

D. S. n. 11') samt loo oeh 568. ") Nom. List. : Instituta eap. gen., kap. U.
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man hundrafald frukt.» »Där är ödmjukhet och andlig fullhet.» »Må vi stanna i denna»

(dalen), »kära vänner», säger Bernhard, och slå rot, att vi icke må förtorkas eller röras af hvarje

vindfläkt!
J

)

De olika klostrens inbördes samband.

Charta cari- I dessa dalar lefde cistercienserna en värld för sig själfva och närde sig af jordens odling.

De skulle hafva blifvit eremiter och snart nog hemfallit åt samma isolerade och förvärldsligade

lif, hvarur Robert befriade sina munkar, om icke engelsmannen Stefan, lärd af benediktinernas,

historia, hade, efter att hafva inhämtat råd af de äldsta klostrens abboter, ställt alla kloster i nära

samband med hvarandra. Den lag, hvarigenom ordens kloster sattes i subordinationsförhållandé, var

Charta caritatis
2
), som sanktionerades af påfven Calixtus II år 1119 och blef ordens »prima lex,

fundamentum, et firmamentum, cui soli omnem, qui illi fuit, vigorem acceptum referre debemus» i
).

Alla kloster skulle enligt denna grundlag vara förenade med hvarandra genom kärlekens band

och kärleken den besjälande faktorn i alla lifvets yttringar. »Sed una caritate, una regula simili-

busque vivamus moribus». Benedikts regel skulle noggrant iakttagas och efterlefvas så, som

den följdes i Citeaux (Novum monasterium). Seder, bruk och gudstjänstordning skulle vara lika

med moderklostrets därstädes (kap. 1). För att öfvervaka denna likformighet inom orden för-

pliktades alla abboter att årligen visitera sina dotterkloster och beifra befintliga försummelser.

Den noggranna tillsynen sträckte sig ända därhän, att själfva moderklostret Citeaux skulle visite-

ras af abbotarne i de fyra äldsta dotterklostren La Ferté, Pontigny, Clairvaux och Morimond

(kap. 2). För att rådgöra om ordens gemensamma angelägenheter måste alla abboter årligen

infinna sig i Citeaux på generalkapitlet, som öfvervakade, att regeln följdes, tillsåg, att intet kloster

led af fattigdom, och var ordens högsta dömande myndighet (kap. 3). Vidare stadgades det,

huru abbotarne skulle väljas, nedlägga sina ämbeten och afsättas (kap. 4 och 5). Genom Charta

caritatis erhöll orden sin organisation, i det att alla kloster ställdes i subordinationsförhållande

till hvarandra. I spetsen stod Citeaux, »caput et initium ordinis», hvilket tillsamman med de fyra

äldsta dotterklostren kom att äga det största inflytande på ordens ledning. Orden hade fått en

gemensam representation i generalkapitlet och blifvit en kongregation.

Men med denna grundlag, Charta caritatis, som förskaffat Stefan namn af »ordens andra

grundläggare», var ingalunda författningen färdig, utan lagstiftningsarbetet fortgick på det årliga

generalkapitlet i Citeaux.

Årligen måste alla abboter infinna sig på generalkapitlet därstädes. Strängt straff var stad-

gadt för uteblifvande. Den abbot, som icke själf kom eller sände sin responsal, fick betala dubbla

resekostnader *), ej sitta på sin abbotstol i kyrkan, ej förrätta mässan och måste hvarje fredag

nöja sig med vatten och bröd, tills han infann sig på nästa generalkapitel 5
), då han måste af-

gifva skäl för sin bortovaro samt bedja om absolution. Två gångers uteblifvande medförde af-

sättning
6
). Endast sjukdom och aflägset läge ansågs som giltig orsak 7

). Meddelandet af orsa-

') Xenia Bernhardina: Sermones II. p. 505. Den förkärlek, hvarmed de olika ordnarne valde sin boningsort,

har fått uttryck i följande minnesvers:

Bernhardus valles, colles Benedictus amahat,

Oppida Franciscus, celebres Dominicus urbes.

2
) Charta caritatis är utgifven i Nomasticon Cisterciense samt i Patrologia; Cursus completus, series secunda

T. 166 p. 1378 f.
3
) Janauschek: Orig. Cist.: Introd. p. IV. 4

) År 1383 M. D. p. 1524. 5
) År 1157 M. D. p. 1247 och

år 1195 M. D. p. 1285. °) M. D. p. 1499.
7
) Charta caritatis kap. III. M. D. p. 1257 år 1184. Generalkapitlet år 1389

tillät krig som giltig orsak till frånvaro M. D. p. 1518.
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ken Ull frånvaron skulle ste skriftligen samt genom q ndebud. Alla frånvarandes namn

och ursäkter undersöktes på första generaHeapift n och antecknades i en rulla, »rotulu

som därefter förelades deftmfcorerna l
). Ar 1-17 bestämdes ».let, att abbotema tian S\

Livland och Norge Mött hvart femte ar behöåde infinna sig. Ar 1321 förordnades d att från

Frisia och Dacia skulle hvarje ar åtminstone två abboter komma såsom representanter tor hva

provins '). De svenska klostren blefVo antagligen likställda med de danska, ty etter denna tid

insamlades expenser af abhoten i Alvastra till deputerandenas resa. Ytterligare lindring erhölls

ar 1412, hvarigenom abhotarne i Danmark, Sverige och Norge på grund af farorna och den all-

männa osäkerheten till lands och sjös fingo rätt att utse en deputerad, som infann sig hvart

fjärde år (annus bissextilis) på generalkapitlet '), medförande skatterna, som för hvarje kloster

ipte sig till tvä floriner.

Men det visade sig, att i samma mån, som rätt till frånvaro utsträcktes, den personliga

inverkan, som Stefan afsåg med abbotarnes närvaro på generalkapitlet, minskades. Stefans tanke

var af stor betydelse, ty i

( 'iteaux samlades på generalkapitlet ordens stormän, hvilka med sin

personlighet ingöto nytt lif och hänförelse samt gåfvo impulser till nya praktiska töietag hos de

enskilda abbotarne, hvilka eljest på grund af sin isolering voro utsatta för faran att blifva lik-

giltiga och ensidiga. Genom generalkapitlen inträdde en ordnad och regelbunden samfärdsel, som

satte de skilda länderna i beröring med hvarandra.

( ieneralkapitlet var ordens högsta lagstiftande myndighet, vakade öfver regelns iakttagande,

åtgjorde i högsta instans alla rättegångar, dömde Ulven öfver generalabboten samt bestämde alla

kontributioner. Ärendena förbereddes af de tjugufem deffinitorerna, bland hvilka abböten i (.iteaux

och de fyra äldsta dotterklostren voro själfskrifna '

. Ar 1 265 utgaf Clemens IV en bulla, Clementina,

enligt hvilken hvar och en af abboterna i de fyra äldsta dotterklostren presenterade fem kandidater af

sin linie, hvaraf generalabboten utsåg sexton. De öfriga fyra utsåg han af sin linie ''j. Dessa deftini-

torer voro edsvurna män, som undersökte bristerna inom orden, föreslogo nya lagar samt formulerade

och redigerade generalkapitlets beslut, som erhöll laga kraft genom följande års justering. De

sammanträdde under tiden mellan pingst och generalkapitlets sammanträde.

r generalkapitlet öppnades, afsjöngs hymnen -»Veni Creator Spiritus», hvarpå ordföran-

den, abboten i Citeaux, läste: »Emitte och »Actiones nostras qiuesumus, Domine» '

. Namnen

på de under året aflidna inom orden upplästes ur dödsrullorna, och bön för de dödas själar

solutio defunctorum' hölls 8
). I alla klos*ter läste man mässor på första mötesdagen för att

med sina böner understödja abbotarne och bevisa samhörighet. De förberedda ärendena öfver-

lämnades af deffinitorerna till behandling, hvarvid hvarje talare måste tala stående och yttra

hofsamt Ordföranden ensam fick sitta, när han talade ")• Klädda i sina hvita kåpor sutto abbo-

tarne ordnade efter sina klosters anciennitet
U)\ Simpla munkar och priorer, hvilka sändts som

responsaler för abbotarne, fingo ej säte och stämma i denna vördnadsbjudande församling. Hvar

och en fick nöja sig med den kost, som bjöds i det gemensamma refektoriet. Intet vin fick där

drickas u
) eller kött ätas. Alla vapen nedlades vid ingången. Under vägen mottogos abbotarne

med aktning i ordens alla kloster och utgårdar (grangice), hade fritt tillträde till alla deras vin-

1 Om ordet se har nedan. - Bör läsas Suecia i stället för Graecia, enär Grekland året förut erhållit rätt att 1

Lnda sma abboter. M. I), p 1320. Jfr. Janauschek: Introductio p. IX, som säger, att redan år 1157 skedde

detta medgifvand i. 1). p. 1508. ' M. 1) p. 1567. Dacia, Suevia Drueria et Norvegia Suevia är tydligen skrit-

fel for Suecia, l
) M. 1). p. 1307 ar 1209, Ib. p. 1315. [nstitutiones capituli gen : Dist V kap. L5.

:

i M.D.p. I

' M. D. p. L243. ) M. D. p. 1248. l0
) Nom. Cist: Libellus Antiquarum deflinitionum : Dist VI kap. \1. D. p.

ar 1152.
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källare, erhöllo mat och husrum och fingo sina stöflar lappade och hästar skodda *). Dock fingo

de ej medföra onödig tross, vanligen blott två hästar och en tjänare -). Generalkapitlet hölls den

11! september, på »dies exaltationis sanctse crucis»
:1

\ men enär denna tid var såningstiden och i

flera hänseenden olämplig, beslöts år 1439, att det skulle framflyttas till »prima dies rogationum»,

ty då vore det varmare, resorna mindre besvärliga, trupperna lågo ännu i sina vinterkvarter och

från alla provinser kunde representanterna hinna fram, om de begåtvo sig hemifrån vid påsken,

och befinna sig åter vid sina kloster före skördens inbärgande *). Dock synes det, som detta

beslut ej trädt i kraft, enär 1483 generalkapitlet hölls den 14 september*), under det att år 1507

det hölls den 12 maj 6
). Tre eller högst fem dagar varade generalkapitlet, hvars beslut i början

försågos med generalabbotens sigill ') men efter år 1390 äfven med deffinitorernas, hvari stodo

ingraverade Marias 8
), Benedikts och Bernhards bilder samt bilder af flera abbotar, som tillbådo

den heliga jungfrun, med omskriften: Sigillum deffinitorum capituli generalis Cisterciensis ordim

När abbotarne kommit hem till sina kloster, förrättade de själfve i närvaro af hela konven-

tet en mässa till den Helige Andes ära för att väcka en lefvande känsla af enheten inom orden.

Hvarje prästvigd munk förrättade en mässa för påfven som kyrkans synlige öfverhufvud lft

).

Generalkapitlens beslut medförde abbotarne till sina kloster, och moderklostrets abbot skulle

draga försorg, att om »döttrarnes » abbot ej varit på generalkapitlet, denne fick en afskrift ") Tre

gånger om året skulle besluten uppläsas och förklaras i konventet, hvilket visitatorerna skulle

tillse
12

).

Visttationer- Tills3 rnen, som moderklostret ägde öfver sina dotterkloster, skulle årligen utöfvas af dess

abbot genom visitation. I Sverige, Livland och Norge var det tillräckligt, att visitation skedde

hvart tredje år
13

). Var abboten själf förhindrad, kunde han sända en fullmäktig i sitt ställe
M

).

Så sände abboten Johannes i Nydala sin prior Leopoldus som »commissarius^ till Gutvalla år

1438 för att visitera och förlänade honom, såsom han skrifver i brefvet till abbot Johannes i

Gutvalla, »auctoritatem et nostram plenariam potestatem in dicta domo vestra visitandi, corrigendi,

reformandi ac etiam statuendi tam in capite quam in membris» 15
). Men visitatorerne ägde äfven

makt att afsätta klostrets »officiales»
16

). Visitatorn undersökte det sedliga tillståndet, lydnaden

för regeln samt ekonomien, afgjorde alla tvister inom klostret och satt till doms öfver alla perso-

ner men måste i viktigare fall rådfråga sig med de munkar, som åtföljde honom (socii). Voro

dessa och visitatorn af olika mening, hade dennes åsikt vitsord ]7
).

När visitatorerna anlände, fingo de ej mottagas med pomp och ståt elier bjudas kräsliga

rätter utan fingo nöja sig med klostrets vanliga kost samt en extra rätt (pitancia) 18
). Kärleks-

fullt och med vördnad skulle de betjänas med det nödvändiga och intet åtgöras, som kunde för-

minska strängheten och en samvetsgrann undersökning 19
). För sin resa ägde de rätt att upp-

na.

l
) M. D. p. 1263, 1351; Institutiones cap. gen: Dist. V. kap. I.

2
: M. D. p. 1293, p. 1315. Instituta cap. gen :

kap. 40. 3
) Janauschek., Introductio p. VI; M. D. p. 1307 år 120''. *) M. D. p. 1596: "Sed prima dies ipsius capituli,

quoc solebat esse duodecima die mensis Septembris crit prima die Rogationum, in quacumque mense hujusmodi dies

Rogationum acciderint". Dies Rogationum voro de tre dagar, som föregingo Kristi himmelsfärdsdag. •') Winter III. p.

347. ''') Winter III. p. 353 7
) M. D. p. 1420.

s
) Hon var ordens patrona, till hvilken den flydde i alla trångmål, och

till hvilkens ära kyrkorna b)^ggdes, högaltaret var vigdt och en mässa dagligen firades. Sedan "Salve Regina" sjungits,

klämtades det i stora klockan 3 gånger, och hvar och en böjde knä och läste "Ave Maria", för att förlåtelse och fräls-

ning skulle gifvas alla trogna. M. D. p. 1664, 1638. " M. D. p. 1520. Winter III. p. 348"). ,0
) M. D p. 1324.

") M D. p. 1311 u
) M D. p. 1333 år 1222. ") M. D. p. 1320 år 1217. 14

) Lage dotterklostret för långt borta,

kunde generalkapitlet öfverlåta visitationsrättcn till en annan abbot. Abboten i Alvastra erhöll 1213 denna rätt öfver

Lucida Vallis (Lysa) i Norge, nära Bergen, hvars moderkloster var Fontes i England. M. D. p. 1313.
1V

Afskrift af

brefvet i Rudera Gothlandica af H. Spegel n:o 47.
lli

) M. D. p. 1263. R. A.: A. 26 f. 98 7». ") M. D. p. 1351.
ls

) M.

D. p. 1330.
19

) M. D. p. 1356, 1275.
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i betalning (expensee), som abboten vid suspensionsstraff icke fick undanhålla dem *)• Kl

munkar sammankallades och uppropades i koret, och visitationsformeln ichartacaril

af kantorn-). Redogörelse för klostrets förvaltning infordrades. Den förteckning »papirus bur-

sarius», inventarium i på klostrets egendomar, utgifter och inkomster samt ekonomiska ställ-

om abboten uppgjort i samråd med konventets seniorer, granskades, och det undersöktes

med ledning af denna, huru mänga munkar och kon-, om kunde underhållas, och i hvad m
mottagandet af resande, fattiga och sjuka kunde ske. Var antalet munkar för stort, sändes en

del till andra kloster. Var klostret sä fattigt, att det ej kunde underhålla tolf munkar jämte abbo-

ten, indrogs det och förvandlades till en landtgård B
), och om platsen var olämplig, flyttades det

med generalkapitlets bifall till en annan plats. Intet byte, säljande eller köp fick ske utan fadcr-

abbotens samtycke, och intet kloster, som var skyldigt 500 marker och därutöfver, fick by.

eller köpa någon jord, såvida ej brand härjat
l;

.

Klostrets föreståndare och öfriga tjänstemän 5
) ställdes inför visitatorernas domstol. Befunnos de

halva förbrutit sig mot regeln, varnades de ända till 4 gånger. Bättrade de sig icke, afsattes de ").

Orsaker till afsättning voro heresi, simoni, förskingring af klostrets egendom, mord, stöld, bref-

förfalskning eller brott mot ordens statuter '). Den afsatte abboten ägde ej rätt att vädja till

generalkapitlet. Grannabbotarne hade skyldighet att inberätta, hvad som händt *). Enligt ( 'lemen-

tina '' måste ett utförligt protokoll föras, angifvande orsaken till afsättningen och processens för-

lopp, förses med visitatorns och de närvarande abbotarnes sigill och insändas till kommande
generalkapitel, som pröfvade afsättningen.

'ana protokoll finnas ännu kvar efter en invecklad process i de svenska klostren l0
).

Abboten Andreas i Alvastra visiterade sitt dotterkloster Juleta och afsatte olagligt dess abbot Sven.

Saken inberättades till generalkapitlet. Abbot Johannes i Citeaux och generalkapitlet befullmäkti-

gade abbotarne Magnus i Nydala och Peter i Värnhem att vara domare i denna sak. De visi-

terade Alvastra söndagen qvadragesima och de tre föregående dagarna ]1
) 1483, hvarvid Andreas

och Sven stodo inför rätta
1J

. Andreas afsattes från sitt embete, och Magnus valdes i strid mot

ordens statuter till abbot i hans ställe 1S
). Han förflyttades därigenom till högre rang ( Ad am-

pliorem divint serviminis eultum et honorem et ulteriorem sacri ordinis nostri Cisterciensis hone-

statis dilatationem in abbatem et pastorem in Alvastro 14
).

Sven fick upprättelse, då abbotarne Magnus i Alvastra och Peter i Värnhem på grund af

fullmakt från generalabboten söndagen reminiscere och de två föregående dagarna visiterade Juleta

och insatte honom till abbot igen, hvarefte»- han vigdes af biskop Konrad Rogge i Strängnäs.

Den af Andreas insatte abboten Mikael fick vika 15
).

Samma fullmäktige begåfvo sig ock till Nydala, där konventet valde Thore till abbot

efter Magnus lö
).

M Libellus novellarum definitionum: Dist \'III Kap. I. År 1504 betalade Juleta 6 floriner till munken Jacob i

Alvastra såsom visitationsafgifl (Örnhiälm). - Winter II! p. 286. Glömde denne uppläsandet, afsattes han, *) M. I).

P 1 1271, I-"'
1

'. ' M. I), p 1253, 1262 aren 1181, 1188 "> M D. p 1263 år 1189 Charta cari-

kap. V. ' Nom. (ist. p. 17., f.
B M I) p. 1352 ar 1231. B

J
Kap. 9: Nom Cist p. +76 t".

w R A. P.

") Jfr. M. I), p. 1356: a
) Jfr. processen mot Soröabboten Johannes. M. I) p. 1403 år 1254, Winter III p.

och Daugaard p. 250 ,:t

) Ingen visitator kunde väljas till abbot M D p. 1351, 1457. "' R A l'. Ils:! d. '

i. Det

var ingalunda ovanligt, att en abbot i ett kloster af lägre rang befordrades till abbot i ett af hi nder

Sorö kloster i Ser. R. O. 1\' p. 533 f. Thidemannus förflyttades frän abbot i \'arnhem till abbot i Alvastra. Se Vad-

stena kloster kodex är 1380. R. A.: A. 26, foL 98 l
/t.

l&
) R. A. 1' 1483 d. 23/«. Mikael var abbot 1482 R.

A. P. 1483 d. ' i, Brefvet innehåller konventets i Nydala protokoll öfver valet.

2
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Enligt ordens statuter fick den afsatte abboten ej längre stanna i sitt kloster utan måste

begifva sig till ett annat och där »göra profess» inom 30 dagar 1
). Om däremot någon frivilligt

nedlade sitt abbotsembete, skulle han vördnadstulit bemötas af alla, vara befriad från att som
veckohafvande (»hebdomadarius >) läsa bönerna under måltiden och tidegärderna samt från allt

gemensamt arbete -).

Visitationerna i Alvastra och Nydala skulle förrättas af abboten i Clairvaux. Men då denne

ej kunde hinna besöka alla dotterkloster, befullmäktigade han andra abboter af Clairvauxlinien

att visitera. Vanligen erhöll abboten i Alvastra fullmakt att visitera Nydala och abboten i det

senare klostret rätt att visitera det förra. Någon gång kunde det hända, att en abbot i ett ut-

ländskt kloster visiterade Alvastra.

Från år 1380 finnes en urkund, hvari abbot Stefan befullmäktigar abbot Petrus i Esrom
att visitera det sistnämnda på grund af en misshällighet. Munken Johannes de Chassignolliis

hade såsom Clairvauxabbotens ombud visiterat klostren i Sverige, Norge och Danmark samt

kommit till Alvastra. Men i detta hade han hindrats i utöfvande af sin rätt af abboten derstädes,

Matheus Knopp, som, *maligno imbutus spiritu et immemor obedientia2*>, vägrat att mottaga

honom. Han hade icke blott vägrat att utbetala den skyldiga gärden till generalkapitlet och

ordens öfverhufvud i Citeaux, hvilken år 1379 blifvit påbjuden, utan ock tagit den summa af

2 V-' floriner, som erlagts af abboten i Juleta
3
), troligtvis emedan han ansåg skatten vara olaglig.

När Johannes fordrade räkenskap för klostrets styrelse samt undersökning, huru regeln och statu-

terna efterlefdes, blef abboten Matheus Knopp vred och dref med tillhjälp af sitt folk främlingen

ut ur klostret. Men ett sådant tilltag kunde ej onäpst få passera. Johannes inberättade saken

till generalkapitlet. I ett bref gaf abbot Stefan i Clairvaux den 18 september »in tempore capi-

tuli generalis» abbotarne Peter i Esrom och Thideman i Värnhem befallning att personligen visi-

tera Alvastra, anställa noggrann undersökning, näpsa abboten för hans oförvägenhet och brotts-

lighet samt stämma honom till rätta inför nästa generalkapitel. Utom detta kloster skulle Peter

visitera Nydala, Tuteron (Tuta Insula) vid Trondhjem, Lysa vid Bergen med flera utländska

kloster samt sända en commissarius till de kloster, han själf ej hunne besöka. Den 2 april 1381

kommo Peter och Thideman till Alvastra och visiterade »rite et canonice», hvarpå de lämnade

ett protokoll. De anställde rättslig undersökning, inkallade personer som vittnen och läto dem
afiägga ed, hvarvid framgick, att Matheus gjort sig skyldig till det, hvarför han anklagats. Han
hade dessutom gjort sig skyldig till förskingring af klostrets egendom. De afsatte därför honom
»ab abbatis cura, regimine et administratione spiritualium et temporalium'», uttalade exkommunika-

tion öfver honom och stämde honom att infinna sig på nästa generalkapitel. Nytt val förrätta-

des, hvarvid Thideman valdes till abbot i strid mot ordens statuter
4
), som förbjödo någon af

visitatorema att väljas till abbot. Visitatorerna utfärdade en uppmaning till abboterna i Alvastra,

Nydala och Saba att offentligen i sina klosterkyrkor samt närliggande katedralkyrkor och på

andra platser kungöra bannlysningen, pa det att Matheus icke skulle kunna urskulda sig med att

han blifvit bannlyst och stämd till generalkapitlet :>

).

Abboten i Alvastra utöfvade vanligen den högsta makten inom orden i Sverige. Såsom
befullmäktigad af abboten i Citeaux och generalkapitlet bar han titel af »reformator, visitator,

contributionum collector per vicarium generalis ordinis Cisterciensis constitutus». Denna makt

gafs honom vanligen blott tillfälligtvis eller för tre år i sänder t, »per triennium deputatus», »spe-

!) M. D. p. 1285. 2
) M. D. p. 1414 år 1260.

8
) R. P. n. 1492. 4

) M. D. p. 1351 m. fl. "') Vadstena kloster-

kodex: R. A: A. 26 fol. 98 ' i.
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cialiter deputatus ). Alla ordens befallningar sändes därför till honom att verkställas. Men för

så vidt han var förhindrad eller jäfvig, gafs uppdraget åt abboten i Nydala eller Värnhem*).

Abbot Håkan i Alvastra hade tagit tre silfverstop och en kor-psaltare i Juleta. Saken inberättad

till generalkapitlet. Abboten Jakob i Citeaux befullmäktigade då abboterne i Värnhem och Nydala

att med kyrkans hann och, om så behöfdes, med världslig makt förmå Håkan att återlämna de

rörliga gods , som han hemligen låtit bortföra. I lakan bekände på sotsängen >in skuld och var

redan död, innan uppdraget hann verkställas. Ar 1513 kommo abboterna Arvid Haqvini i Ny-

dala och Sven i Värnhem för att insätta en ny abbot, Andreas, i Alvastra. Denne lämnade sanno-

likt godvilligt rofvet, hvarvid Arvid utställde en attest, att han inför flere dannemän och konven-

tet »anammat stopen och kor-psaltarcn såsom pant för en skuld af 1<S rhenska gyllen, som Ny-

dala lånat Juleta i dess stora nöd :!

).

I ten skatt, som var orden pålagd, uppbars af abboten i Alvastra för de svenska klostren

och belöpte sig till 2 floriner för år, hvarjämte en half uppbars pro expensis» för skattens fram-

bärande till generalabboten l
). År 1431 redovisade abbot Magnus i Alvastra 50 floriner till abbo-

ten i Citeaux för uppburna kontributioner af klostren Alvastra, Nydala, Värnhem, SabaochRoma
för åren 1427—31, hvarför han af generalabboten Johannes den 16 april 1431 erhöll kvitto

6
).

Dock var det vanligt, att skatten uppbars för tre år i sänder ,!

).

Klostrons förhållande till det kyrkliga och världsliga samfundet.

Cistercienserorden omfattades med stort förtroende af påfvarne. De insågo och uppskattade &&*'& P>

denna klosterrörelse, som från den helige Bernhard i Frankrike utbredde sig öfver hela Europa, nrtroenden.

och som öfverailt ingöt hänförelse för ett världsförsakande och gudihängifvet lif, och hvars måls-

män tillika arbetade för att införa milda seder och kristligt sinne bland råa och barbariska folk,

uppodlade ödemarker till bördiga tegar och blefvo till största välsignelse för kyrkan och det land,

hvarest de slogo sig ned. Inseende denna ordens stora betydelse, arbetade påfvarne för att ställa

cistercienserna i påfvedömets tjänst och utrustade dem med stora privilegier af hvarjehanda slag.

Redan 1131 befriade Innocentius II dem från att betala tionde för sina gods. Men då denna

frihet ingrep på det sekulära prästerskapets rättigheter och minskade dess inkomster, preciserade

Hadrian IV och Lucius III närmare privilegiet så, att frihet erhölls blott för de jordar, som de

brukade med egna händer och på egen bekostnad, vare sig de voro nyodlingar eller ej '). När

strid om tionde uppkommit med det sekulära prästerskapet, afstod orden på det 4:de lateranska

mötet från tiondefrihet för den jord, som redan var odlad, när den kom i munkarnes händer, men för-

behöll sig frihet för nyodlingar. Frågan om tiondefrihet kom sålunda för den odlade jorden att för

framtiden bero på huruvida klostret ägde den 1215. I så fall var den tiondefri. Däremot måste

klostren för den odlade jord, de förvärfvade efter 1215, erlägga tionde 8
). Generalkapitlet 1230 på

bjöd, att munkarne borde med församlingens pastor komma öfverens, för hvilka jordar tionde

borde 'erläggas, och icke vägra betala för jord, som förut var belagd med sådan afgift
:l

).

') Örnhiälms och Peringskiölds klosterbref. -) R. A P. 148:? et K. A !>. 1513*%. ' De
rikare klostron i Tyskland och Frankrike skattade mera Citeaux var upptaxeradt att skatta vid vakans 300 floriner

Qairvaux ;5,000 floriner. (Winter I. p. 319.) •"') Örnhiälm: se under Juleta. ' ) Vårfruberga betalade 1379 till

den skatt, som pAfven pålagt och orden beviljat, 8 floriner Hibskt mynt. R. 1' n. 13 Winter I: p. "2. 1).

S. u. •>:i, 95, ~i Winter 1: p. 159. D. S. n. 241: "Salva modératione consilii generalis videlicet ut de alienis terris a

temporo dicti eonsilii acquisitis et de cetero acquirendis exsolvant decimas ecelesiis, quibus ratione prediorum antea

solvebantur". ") M. D. p. 1351.
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Gregorius X befriade 1275 ordens kloster och besittningar från alla extra tiondeafgifter och

extra utskyider, af hvad namn de vara månde, samt hotade hvarje öfverträdare med exkommu-
nikation ). Bonifacius VIII utvidgade 1302 ordens privilegium därhän, att den befriades från

extra tionde och andra pålagor för sina gods, äfven om de lämnades åt andra att bruka 2
).

Generalkapitlet väntade sig mycket af dessa Bonifacii privilegier (Speramus bona non
modica in posterum ordini eventura). Det tolkade hans skrifvelse år 1303 så, att orden ej be-

höfde betala tionde för sin jord, och att det var tillåtet att utlämna den tiondefri till lekmän på
arrende. Denna förmodan visade sig ock gå i fullbordan, ty ordens stora egendomar stodo nu
skattefria i kyrkligt hänseende och inbragte klostren stor afkastning årligen af landbönderna 3

).

Till dessa privilegier, som gjorde ordens kloster till de största jorddomäner, kom generalkapit-

lens beslut, att ingen vid straff af exkommunikation fick förminska ordens fasta egendom, såsom
att gifva den till förläning (pensio) eller för lifstid sälja den, utan abbotens och konventmajoritetens

bifall. Köpet skulle skriftligen affattas och sigilleras samt granskas af faderabboten vid visi-

tationen.

Cistercienserna, som kommit i intimt förhållande till den heliga stolens innehafvare, visade

sig som dessas villiga och trogna redskap. De blefvo påfvarnes kärntrupper, hvilka ordens-

disciplinen hade fostrat till lydnad och duglighet. När Alexander III under striden med kejsar

Fredrik I och hans motpåfvar samt Tj^sklands biskopar slutligen vunnit seger, skref han till ärke-

biskoparne, biskoparne och ordens abboter, församlade i Citeaux, ett bref, hvari han påminde

om den stora tjänst, orden gjort honom. Han säger: »Vi minnas väl, och med djup tacksam-

het erkänna vi, med hvilken väldig fasthet edert trosankare i stormen höll fast Petri vacklande

skepp; huru äfven edra brinnande böner väckte liksom för andra gången den i skeppet sofvande

Frälsaren, på hvilkens befallning stormen lade sig och hafvet vardt lugnt'
4
).

Hade cistercienserna trofast stått vid Alexanders sida i kampen med motpåfvarne och bi-

skoparne, så fingo de ock som lön att blifva oberoende af dessa prelater. Dessa fingo ej på
något vis förgripa sig på ordens frihet. Uttalade de exkommunikation öfver ett kloster, var

den i och för sig ogiltig. Bad konventet tre gånger ödmjukt biskopen att viga abboten och han

vägrade, ägde abboten rätt att ovigd förrätta sitt ämbetes åliggande 5
).

Medeltidens mäktigaste påfve, Innocentius III, skref till fäderna i Citeaux 1198, då de voro

samlade till det första kapitlet under hans regering, ett bref, hvari han med kännedom om deras

bönelif och trosstyrka bad om deras förböner. >-Om jag», skrifver han, »bestämd till kyrkoskep-

pets ledare, vill motstå de rasande böljorna och undgå de sig upphäfvande stormarna, så skulle

jag i min svaghet anse mig fullkomligt oduglig därtill, om I och andra, som i likhet med Petrus

hafven öfvergifvit sin båt och sina nät samt fattiga hafven efterföljt den fattige Kristus och med
honom gån torrskodda öfver hafvets vågor, ej understödjen mig med edra förböner hos den,

som leder vind och vågor, vänder nordan till sunnan och bringar stormen till ro» etc.
6
).

För ordens hängifvenhet belönade Innocentius III den med sitt förtroende. Han förlänade

den stora privilegier genom ett bref al år 1205, hvari han dessutom bekräftade alla privilegier,

som gifvits åt orden af föregående påfvar, samt alla friheter och exemtioner från världsliga

skatter, beviljade af konungar, furstar och andra troende. Enligt detta bref ägde hvarje kloster

x
) P. A. Munch: Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagboger. 2

) D. S. n. 1375, 1376.
3
) M. D. p. 1502.

4
) Janauschek: Orig. Cist.: Introd. V.

5
) Winter I. p. 92. 8

) Ib. I. p. 155. f.
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ratt att upptaga i orden präster och fria Lekmän, som ville a/säg världen, och kvarhålla

dem. Efter att hafva aflagt klosterlöftena fick ingen utan abbotens tillåtelse gå ut or klostret.

Inga munkar eller konverser flngo mottaga penningar eller beneflcier utan bifall af abboten eller

åtminstone af den större delen af konventet. Klostret erhöll tillåtelse att i egna, vare sig civila

eller kriminella mål, fä betjäna sig al bröderna såsom vittnen, på det att icke dess rått på grund

af brist på vittnen skulle lida i något hånseende. Dessutom förbjödos biskopar eller hvilken

annan person som helst att kalla cistcrcienserna till synoder eller domstolar ' eller lägga deras

ittningar under världslig domstol eller komma till klostren tor att afgöra rättsfrågor och in-

blanda sig i ordens inre angelägenheter eller där hålla offentliga sammankomster. Ingen lick

hindra det reguliera abbotsvalet eller i något hånseende tvärt emot ordens statuter blanda sig i

abbotens till- och afsåttande. Om en biskop, inom hvilkcns stift klostret låg, ödmjukt och med

tillbörlig devotion ombedts att inviga (benedicere) abboten, men han vägrade detta, så lick dock

abboten, för sa vidt han var präst, tillåtelse att viga egna noviser och förrätta andra ämbets-

funktioner. Klostret lick rått att i så fall söka benediktionen af en annan biskop. Vid vigningen

måste biskoparne nöja sig med det edsformulär, som från ordens början erkänts. För vigning

af altaren, kyrkor, den heliga oljan eller för något annat sacramentum lick ingen under före-

vändning af vana eller på annat sått fordra betalning, utan ålåge det stiftets biskop att göra det

för intet. Ville biskopen utkräfva betalning, ågde cistcrcienserna rått att bedja en annan katolsk

antistes , som hade communio och gratia med påfvestolen -). Var biskopsstolen vakant,

lingo de rått att anmoda en grannbiskop. Men om de egna biskoparne icke alltid stodo till

disposition, så kunde de anmoda romerska stolens biskopar, som håndelsevis reste genom trak-

ten, och om hvilka de hade full kånnedom, att viga karl, kläder, altaren och ordinera munkar.

Om biskopar och andra kyrkans mån uttalade exkommunikation eller interdikt öfver ett

kloster, däri befintliga personer, dess dagakarlar eller välgörare, därför att dessa af kärlek hade

bevisat det någon välgärning, så voro sådana exkommunikationer och interdikt kraftlösa, eme-

dan de voro verkställda tvärt emot de privilegier, som gifvits af den romerska stolen
' ;

.

Inom dessa kloster fick gudstjänst hållas under den tid, då landet var belagdt med inter-

dikt *)• Alla kloster och deras gårdar blefvo fridlysta, så att där ingen lick stjäla, anlägga mord-

brand, utgjuta blod, taga till fånga, döda någon eller öfva våldsamhet '')•

Honorius III bekräftade 1225 dessa privilegier'
1

), och Innocentius IV befriade orden från

visitationer och rättelser från någon annan än påfven 7
).

l
) Innocentius IV förnyade detta påbud 1250 och framhöll såsom skäl, att det var onödigt att infinna sig dar,

emedan munkarnes egna förseelser beifrades på deras egna kapitel. Dock ägde biskopen eller annan kyrklig prelat

ratt att inkalla dem vid trosfrågor. I). S. n. 373, 374. - Katt att anlita resande främmande biskopar var förut be-

viljad af Urban 111. Winter 1 p. 92. Jfr. lnstitutiones cap gen.: Dist IV. kap. I. * Då kyrkans prelater icke efter-

kommo denna föreskrift, utfärdade Innocentius IV 1250 ytterligare en bulla angående denna sak, >som från ordens bor

jan iakttagits». D. S. n. 374. Jfr. 372. På sina rättigheter höllo ock abbotarne. 1 den häftiga procurationsstrid, som

ide mellan biskop Tyge i Ärhus och abboten i Cara Insula Om) i Danmark, hvarvid klostret ville undandraga sig

skyldigheten att mottaga och underhålla biskopen och hans följe tre veckor i klostret, kom biskopen dit och ville till-

tvinga sig gästning, men klostret ville icke mottaga honom annat än frivilligt Under ordvexlingen mellan honom och

abboten sade biskopen: »Hvem har valt dig till abbot, eller hvem har konfirmerat dig, eller hvem har installerat dig

utan vår befallning?» Abboten svarade: »Faderabboten har gifvit (impendit mig allt detta, ty han har jurisdiktion

icb mitt kloster». Då biskopen ville exkommunicera honom och konventet, svarade abboten lugnt: »Med

samma lätthet, som 1 exkommuniceren mina underordnade, ger jag dem absolution» S. R. D. V. p. 271 f. ') Redan

förut var detta beviljadt af Eugen III. Winter I. p. 92.
3
) Ser. R. D. Vill. p. 183 f. Jfr. lnstitutiones cap. gen.: Dist

IV. kap. 1.
8
) D. S. n. 241. ') Ib. n. 375 jfr. 372-374 här ofvan.
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Genom dessa privilegier hade klostren blifvit befriade från den biskopliga uppsikten och
nästan helt och hållet oberoende af all kyrklig myndighet med undantag af påfven. Abbotarne
hade erhållit egen jurisdiktion öfver icke blott munkarne utan äfven öfver klostrets tjänare och
landbor, öfver hvilka de fungerade med biskoplig makt och myndighet. Vädjandet från ordens
domstol var förbjudet. Fullkomlig skattefrihet i kyrkligt hänseende var beviljad. Den aristokra-

tiska prägeln var satt på den ödmjuka och fattiga orden från Citeaux, och rikedom och väl-

stånd inträdde, hvarigenom ock fröet var lagdt till att göra orden oduglig till uppfyllandet af sin

kallelse.

Många voro de förtroendeuppdrag, som påfvarne lämnade sina pålitliga cistercienser i

Sverige.

När orden började sitt stora missionsarbete bland de hedniska venderna och germaniserade
dem, inlade de nordiska klostren en stor förtjänst i detta verk. En hel rad af kloster, som voro
ett slags bålverk mot den gamla hedendomen, anlades längs kusten af Östersjön, såsom Ruh-
kloster, Reinfeld, Doberan, Dargum, Eldena, Colbaz och Oliva. Flera at dessa voro kolonier

från Esrom i Danmark 1
). Arbetet fullföljdes i Estland och Livland, dit många cistercienser gingo

för att utbreda evangelium '-). De missionerade där med sådan framgång, att biskoparne af Liv-

land, Semgallen och Leal kunde år 1220 inberätta till Honorms III, att hednahjärtans hårdhet

hade brutits, och att här och där allaredan fälten hvitnade till skörd, hvarför påfven skref sär-

skildt till orden och uppmanade den att fortsätta arbetet samt till ärkebiskoparne i Lund och
Uppsala samt biskopen af Skara m. fl., att de skulle utvälja några andliga, helst af cistercienser-

orden, som påfven efter deras ankomst till Rom kunde utsända till hedningars omvändelse 3
).

På grund af sitt läge på ön Gotland, som vid den tiden stod i liflig beröring med östersjö-

länderna, kom Gutvalla kloster att utföra en viktig rol vid missionsarbetet därstädes. Sannolikt

hade Gutvalla del i predikandet af korståg på ön 1199, då 500 gotländingar följde Albert af

Buxhöfden till Livland 4
). Redan år 1213 hade det inflytande i östersjöländerna. Innocentius III

uppmanade då abboten och två prostar på Gotland att bilägga de stridigheter, som uppstått

mellan ärkebiskopen af Riga och svärdsbröderna, samt skaffa de senare upprättelse för lidna

oförrätter
:)

). Såsom lön för sitt missionsarbete erhöll Gutvalla stora besittningar i Estland, och

dess abbot erhöll säte och stämma i Revals råd. Utan delaktighet i det tack, som Honorius III

den 17 januari 1227 bragte borgarne i Visby och Gotlands bebyggare i en bulla, torde därför

ingalunda Gutvalla varit. Honorius skrifver: »Quum igitur, sicut accepimus, zelo fidei Christianse

succensi, nouiter conversos ad fidem in partibus Livonia; et Estonia; a persécutoribus sollicite

defendatis, tam paganis quam Rutenis viriliter obsistendo, nos vestris supplicationibus annuen-

tes, vos, civitatem et portum vestrum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et prae-

sentis scripti patrocinio communimus, expressius inhibentes, ne quis; pro eo quod ad Osiliano-

rum et aliarum gentium conversionem intenditis, vobis molestiam inferat et gravamen» 6
).

Äfven i Finland fick abboten på Gotland förtroendeuppdrag att utföra. Då de hedniska

ryssarne hotade att med plundringar förstöra »Kristi nya plantering» bland finne rne, befallde

Gregorius IX 1229 biskopen i Linköping, abboten på Gotland samt prosten i Visby att förbjuda

köpmännen från deras område all handel med ryssarne, så länge dessa icke upphörde att för-

följa de kristnade finnarne. Särskildt befalldes nämnda prelater att beskydda Finlands biskop

:
) Winter I. p. 338, 138, 132, 340, 13-1, 137. Aarboger 1881 p. 2 f.

2
) Winter I. p. 224 f.

3
) Winter I. p.

251 f., D. S. n. 208. 4)S. R. S. III. I. p..315 f.
5
) Sveriges traktater med främmande makter, utg. at O. S. Rydberg. I.

n:o 63. Jfr. D. S. n 152.
6
) Bunge und Hildebrand: Liv-, Est und Curländisches Urkundenbuch I. n. 94.
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och att hindra de gotländske köpmannen från att idka byteshandel med ryssarne, hvarigenom

dessa erhöllo vapen, hästar, skepp och lifsmedel, samt att med kyrkans bann belägga alla, som

förgrepo sig på de ktj stna finivirn

Ett nytt förtroende BngO samma prelater af Gregorius IX samma år, då de erhöllo i upp-

drag att verkställa en undersökning i och för flyttandet af den linska domkyrkan och biskoi

stolen till en lämpligare plats och att, om det vore fördelaktigt, verkställa flyttningen med bisko-

pens och hans klerkers rad *).

;om verkställare af påfvarnes befallningar särskildt vid deras reservationer och provi-

sioner von» cistercienserna ofta betrodda. När den gamle ärkebiskop Jarler i Uppsala erhöll

tillstand att nedlägga sitt ämbete, tingo biskop Kol i Strängnäs, abboten i Alvastra och dom-

prosten i Linköping i uppdrag af påfven 1225 att mottaga det och att af ärkebiskopsbordet an-

visa ett hederligt underhäll
:i

).

Vid den process, som fördes, med anledning däraf, att Matteus Hallstensson af påfven fatt

ett kanonikat i Uppsala, men ärkebiskop Peter och kapitlet tillsatt en annan, blefvo abbotarne i

Värnhem, Alvastra och Juleta jämte domprosten i Västeras m. fl. prästmän enligt påfligt förord-

nande 1335 utsedda att efter föregående varningsgrader bannlysa ärkebiskopen och kapitlet, om
de ej lämnade Hallstensson hans kanonikat. Men denna sak synas de ej utfört till pålvens be-

låtenhet '
.

Då konung Magnus II ar 1347 fick af Klemens VI tillåtelse att för en gång utse personer

till en ledig plats vid hvardera af de sex domkyrkorna, lämnade påfven abboten i Värnhem i

uppdrag att insätta de af konungen nämnda personerna och skydda dem i deras besittningsrätt.

Utnämningen skedde redan följande år 5
).

Innocentius VI uppdrog 1354 åt abboten i Värnhem att, så snart Xicolaus tillträdt dom-

prosteriet i Skara, införa Folke Knutsson, en klerk i Skara stift, i det kanonikat och prebende

han haft
6
).

Påfven Martin V befallde 1421 abboten i Alvastra och arkidiakonen i Skara att till kani-

ken Olof Nicolai öfverlämna det prebende, som gaf 25 mark i afkastning »cum cura och 18

mark »sine cura enligt tiondetaxeringen ').

Afven vid den påfliga uppbörden anlitades cistercienserna ofta. Abboten i Saba fick 1418

befallning af påfven Martin V att låta indrifva den skatt, hvarför prästerskapet resterade till dom-

prosten i Strängnäs, och hvartill det dömts skyldigt af biskop Sigismund i Strängnäs och ärke-

biskop Heming i Uppsala 8
).

För dessa tjänster fingo cistercienserna sina världsliga privilegier af påfven bekräftade,

och under den allmänna ofvidens och osäkerhetens dagar var det påfliga bannets hot ett skydds-

värn för klostrens egendom och personer. Påfvarne utfärdade särskilda skyddsbref och uppträdde

som munkarncs försvarare vid dessas kränkta rätt. Vi vilja blott nämna ett exempel. När in-

vanarne i Forsby bemäktigat sig en Juleta kloster tillhörig skog, kallad Grcstaskog, i österåkers

socken på grund däraf, att den världsliga domstolen tillerkänt dem äganderätten, vädjade mun-

karne i Juleta till påfven, som gaf biskopen i Västerås i uppdrag att rannsaka och döma i saken.

Huru biskopen fullgjort detta sitt åliggande, känna vi ej, men sannolikt har han uppträdt till

munkarnes förmån. Allt nog afgjordes tvisten 1355 af konung Magnus, som gaf rätt åt mun-

*) RydberR 1. n. 7 t. 75. 7m. -) D. S. n. 246.
:1

) Ib. n. 428. öfverskriften är senare ditsatt ') I). S. n.

3143, jfr. 3339. Om striden se Londqvist, p. 110.
:
') D. S. n. 4256, 4310. 6

) Fredenheims atskrifter II. p.

ringskiölds Bullarium. 8
) I). S. N. F. n. 2502. Efter detta uppdrag fick klostret sina privilegier stadfästade 1420. l

\. F. n. 2824.
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Kungliga
privilegier.

karne, hvilka ägt skogen frun urminnes tider '). Men bönderna bröto kungsdomen, hvarför de

1361 ålades hvar och en, som kvalt klostrets rätt, att bota 40 mark, hvilka häradshöfdingen i

Oppunda härad med tolf män skulle utkräfva för konungens räkning -).

Sveriges konungar voro i allmänhet välvilligt stämda mot munkarne och beviljade dem
flera rättigheter. Särskilda privilegiebrcf utfärdades för de särskilda klostren. Redan Knut Eriks-

son angaf den frihet, som de första cistercienserna ägt öfver sina gårdar, då han gaf Juleta

kloster två hemman i Älfkarleby. Han hade vid denna gåfvas öfverlämnande gifvit dem fullmakt

att förfoga däröfver såsom konungen öfver sina gårdar och ärkebiskopen öfver sina (* dantes

etiam ipsis plenariam potestatem statuendi et ordinandi prrefata praedia pro ut nos nostra et

archiepiscopus sua :i

). Sålunda voro de likställda med Uppsala ödes gårdar. Då Magnus
I år 1279 utfärdade sitt frihetsbref till Juleta, uppräknades det hvaruti de särskilda privile-

gierna bestodo. Klostrets alla egendomar skulle vara fria från alla skatter och utlagor till kro-

nan med undantag af lidgärden (»possessiones — — ab omtji jure regali, videlicet exactionibus,

procurationibus vel aliis collectis liberas semper concedimus et exemptas, nisi expeditionem, que

vulgaritet- dicitur lidgserdh evocari contingat vel aliqua gratia communis postulari ut liberas sint»
4
).

Alvastra kloster erhöll samma år frihet äfven från lidgärden 5
) Då dessa privilegier blott gällde

för konungens lifstid, enär konungen ej ägde befogenhet att inkräkta på efterföljarens rätt, sökte

munkarne vid hvarje tronskifte bekräftelse på de erhållna rättigheterna.

Ofta betonades uttryckligen, att dessa friheter blott gällde de ordinarie utgifterna. Från

de extraordinarie voro klostren lika litet som kyrkan frikallade, trots det att de lateranska kon-

cilierna 1179 och 1215 förbjödo äfven de senare gärderna och kyrkan förbehöll sig rätt att

pröfva hvarje fall och påfvens samtycke därtill måste vinnas. Konungarne påbjödo eller efter-

skänkte efter godtycke de extra gärdernas utbetalande.

Klostrens

skyddande.

Då kyrkans och klostrens egendomar oroades af råa våldsverkare, kunde konungen, som

skulle »frid styrka», ej likgiltigt åse detta utan fann det nödigt att genom särskilda skyddsbref

gifva ökadt hägn för de kyrkliga stiftelserna. Knut Eriksson säger i sitt skyddsbref till mun-

karne i Viby: »Då det höfves att med kungligt klokskap sörja för allas nytta, bör man i syn-

nerhet med det ifrigaste skydd värna om de andligas lugn, hvilka, döda för sig själfva och

världen men lefvande för Gud allena, vinnlägga sig om att med trägna böner för konung och

rike finna nåd hos konungars konung. På grund af detta upptaga vi munkarne i Viby, som

fromt tjäna Gud, och allt, hvad dem tillhör, under våra vingars skydd, och förordna, att hvar

och en, som dristar ofreda dem, skall straffas med den kungliga stränghetens hämnd- 6
). Till

Älfkarlebyboarne, som kränkt Juletamunkarnes rätt till två gårdar, skref samme Knut Eriksson,

att de skulle till sista styfvern ersätta skadan, värderad till 20 mark, och icke understa sig att

för framtiden störa dem. Ty om de sökte omintetgöra den kungliga gåfvan, skulle de sannerligen få

lära sig inse, att deras afskyvärda brott skulle så straffas af konungen, att många skulle känna

fruktan 7
).

När Nydalamunkarne ofredades af Jacob Agmundsson, som tvärt emot all rätt sökte be-

mäktiga sig fisket i sjön Rusken, undersökte Sverker Karlsson noga äganderätten och fann, att

konung Karl Sverkersson och* Knut Eriksson förut vid skilda tillfällen styrkt, att Nydala var

rätta ägaren. Han gaf tillkänna för invånarne i Njudung, Finnvid och Värend, att fisket be-

J
) R. P. n. 207. 2

) R. P. n. 506. 3
) D. S. n. 69. Jfr. Helsingelagen K. B. II.

4
) D. S. n. 675. 5

) Ib. n. 880.

°) D. S. n. 63.
7
) Ib. n. 69.
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kommits på laglig väg och bestyrkte detta med sitt sigill. Den, som vågade bryta mot konun-

gens bref, skulle få lära känna på det kungliga svärdets hämnd och i evigheten rå samma dom
som Korah, Datan och Abiram '

.

Åtskilliga andra gånger hade småländingarne svart att Qnna sig i lagbundna förhållanden.

När en olaglig arfvinge gjorde anspråk på gården Biörnwlfbiu», som en man vid namn Arnsteg

skänkt till Nydala, och inkräktade på dess rätt, skref konung Erik Knutsson till häradshöfdingen

och invånarna i Njudung, att han efter Sverkers dom och trovärdiga vittnen dömde, att klostret

var rätte ägaren till gården. Han tog därvid alla klostrets egendomar i sitt skydd och hotade

med sin kungliga hämnd alla dem, som för framtiden sökte göra munkarne skada, och bjöd,

att alla de, som slagit sig ned pä nämnda gärd, skulle lämna den, såvida de önskade halva

sina personer och egendomar i frid for konungen och hans män 8
). Da bönderna ofredade klo-

strets skogar i Flata och Nutahult trots dom af Sverker I, Erik, Karl, Knut och Sverker II, ho-

tade Erik Knutsson dem med fördömelsens straff i Guds namn, om de vidare fullföljde sina

onda afsikter
;;

).

Nar Erik Knutsson förnyade sin faders skyddsbref för Saba kloster, kallade han denne

provisor ac prolocutor atque defensor ultorque injuriarum coenobii de Saba '
.

Men det var icke blott konungen, som uppträdde säsom klostrets försvarare under ofri

dens tider, utan äfven andra stormän räknade det för en ära att vara fromhetens beskyddare.

Birger Thomasson, som upptagits i Juleta klosters brödraskap, ville med Guds hjälp blifva d

vän och försvarare (defensor) mot tillfogade orättvisor

Germund Stalbubbes släktingar förbundo sig med cd att skydda munkarne i Nydala föl

Germunds oförrätter och med sina gods ansvara därför
1

'). Äfven den mäktiga drotsen Knut

Johansson Blå, lagman i Östergötland, skref sig 1333 som Alvastra klosters »forswarara

När konungarna gåfvo sina frihets- och bekräftelsebref, innehöllo dessa ock, att klostren

tagits i det särskilda kungliga skyddet.

Äfven de världsliga lagarne skyddade klostrens egendomar och stadgade strängare straff

för ofrid mot dessa än eljest. Gotlandslagen bjöd, att om en världslig man högg 'munkar-

nes, skog, nedref gärdesgårdar eller gjorde dem eller deras ägor skada, finge han bota hälften

mer än bönder emellan" 1

.

Med hänsyn till arfsrätten uppkommo många stridigheter mellan kyrkan och staten, bero- Klostrens

vndc pa olika lagar inom de (dika samfunden. Redan det första i Sverige utgifna pergamentsbrefvet "'/-"*"•

rör en jordatvist mellan stiftarinnan af Viby (Juleta) kloster, Doter, och hennes son, Gere, hvilken

tvist bilades af Sveriges första ärkebiskop. Hon hade nämligen bortgifvit egendomar till munkarne,

hvilket ogillades af hennes son, enär all egendom ansågs som familjens och icke kunde afytti

utan arfvingarnes bifall. Arkebiskopen åtgjorde tvisten sä, att sonen fick all ärfd fädernejord

men munkarne blott gården Viby jämte afraden af några andra gårdar, och för att styrka sin

dom hotade han de tredskande med kyrkans bannstråle i Kristi, Jungfru Marias och alla hel:

nens namn"'. Det lider intet tvifvel, att här utkämpades en strid mellan landets och kyrkans

i det att den senare yrkade på större frihet för den enskillde att förfoga ölver sin egendom,
än hvad sed i landet medgaf. Alexander III hade ar 11 'il utgifvit en bulla, hvari han framställde,

1

D. S. n. loj. 71. Småländingama hade Krut blifvit varnade af ärkebiskop Absalon. D. S. n - tb. a 138.

'. n. 13'». ' Ib. n. 137. Jfr. 63, "' Ib. n. 1013 ar 1290.
,;

Ib. n. 177o. ;

Ib. n. 2976. ' K'.;' T. '
I

n 51.

3



- 18 -

huru långt friheten med fog borde gä. Han varnade för den ytterligheten att gifva allt till kyr-

kan och förbigå de lagliga arfvingarne, och föreskref, att den, som hade en arfvinge, kunde

göra Kristus till den andre, och den, som hade två, kunde göra Kristus till den tredje o. s. v.

Däremot kunde barnlös broder och syster gifva all sin egendom till kyrkan *). Att denna kyrk-

liga föreskrift ej följdes, framgår af ett senare b ref. Innocentius III omtalar i ett bref 1206 till

ärkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar, att Sverker Karlsson inberättat till honom, att, då

lagmännen i hans rike årligen inför folket skipade rätt, de sade, det icke var sed eller rätt att

gifva något på dödsbädden till Gud och kyrkor, så vida icke arfvingarne voro närvarande och

gåfvo sitt bifall -). Däremot protesterade påfven och yrkade på den döendes frihet att till kyr-

kor och fattiga gifva af sin egendom :!

).

Landskapslagarne stadgade, att vid testamenten blott hvar tionde penning fick gifvas till

kyrkor och kloster för att vara laga gäf. Sådana bestämmelser innehöllo Upplands-, Söderman-

lands-, Gotlands- och den yngre Västgötalagen 4
).

När någon ingick i kloster, skulle enligt den äldre Yästgötalagen arfvet skiftas i så många
lotter, som arfvingarne voro. Dog han i klostret, fick detta arfvet

5
). Under liknande förhållan-

den stadgade Gotlandslagen, att barnlös munk rådde själf öfver sin egendom, men att, när han

dog, en tredjedel tillföll klostret och två tredjedelar arfvingarne '').

På Gotland hade det lagstiftats, att ingen på dödsbädden fick gifva något till fromma

stiftelser (ad pios usus) utöfver, hvad som var tillåtet i landslagen. Gregorius XI utfärdade då

1373 på grund af biskopens i Linköping besvär ett bref till abbotarne i Gutvalla, Nydala och

Värnhem, hvari de fingo i uppdrag att med andlig censur tvinga rådmän, domare och andra

världsliga ämbetsmän på Gotland att återkalla de stadgar, som så fräckt inskränkte testa-

mentsrätten 7
).

Världsliga

förtroende-

uppdrag.

Cistercienserna voro bildade män och stodo högt i anseende både hos kyrkans och sta-

tens män. Liksom de gärna anlitades af påfven för att verkställa hans uppdrag, använde dem

de värdsliga furstarne ock ofta för sina utomordentliga beskickningar i kyrkliga ting, hälst de

trodde, att saken skulle hafva bättre framgång i en cisterciensermunks hand. När abbotarne

hade tillträde till konungarnes råd, hade de rang näst efter biskoparne och före de världsliga

stormännen. Men gärna inblandade de sig icke i statsbestyren utan lefde för sina klosters vård.

På mötet i Varberg 1343 18/n voro abbotarne Ragvald i Alvastra, Folcho i Nydala, Sven i Herre-

vad, Gunnar i Värnhem, Henrik i Juleta och Andreas i As närvarande och voro jämte ärke-

biskoparne i Lund och Uppsala samt flere biskopar, abbotar och priorer i svenska och danska

kloster de andliga garanterna för den förening, som ingåtts mellan Magnus Eriksson och Valde-

mar om Skånes, Hallands och Blekinges afträdande till Sverige 8
).

Ej heller finna vi ofta cistercienserna på kyrkliga möten. De deltogo sällan i lärkans

angelägenheter, enär deras egna ärenden afgjordes på generalkapitlet och i det egna konventet,

l
) D. S n. 41.

2
J Jfr. Ib. n. 1659, 1662. 3

) Ib. n. 131. Bestämmelsen finns i den äldre Västgötalagen : Kyrkob.

10. >A dödsdaeghi ma ikki fra arvae givae at lagmasli, num arvi kvaedaer siaelvaer ia vidaer. Sva sigias laerdir maen,

at eig ma ne vid kvaedaj med Guds rst>. 4
) Uppl. 1. K. B. 14, Söderm. 1. K. B. 12, Gotl. 1. K. B. 24, den yngre Västg.

1. K. B. 12. °) Arfdab. Kap. 9. °) Kyrkob. 7. Denna bestämmelse om testamente rör blott den fasta egendomen,

liksom hvad ofvan är sagdt om Gotlandslagen, under det att af lösören, som förvärfvats, fick allt gifvas. Se Grego-

rius IX s stadfästelse 1230 på den gamla Gotlandsstadgan angående tionde af hö och uppförande och underhållande

af nödiga hus till dess förvarande. D. S. n 257. T

) Reg. Eccl. Linc. f. 30 8
, D. S. n. 3746.
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och deras kloster innehade en själfständig ställning inom kyrkan. Vi träffa dock på mötet i

bro 1379
ls

i abbotarne Mathios Knopp i Alvastra, Sveno i Nydala, Thideman i Värnhem

och [ngevald i Juleta, hvilka tillsamman med ärkebiskop Birger i Uppsala, tre biskopar och n

andra kyrkliga prelater utfärdade ett biet' till påfven, hvari de bönföllo om Birgittas kanonisatioi

Det var ej underligt, att abbotarne sa talrikt infunno sig på detta möte, enär denna fn

en af medeltidens märkligaste personer, hvilken upptagits i ordens brödraskap.

I en annan angelägenhet, som berörde orden, träffades en af abbotarne på ett rådsmöte

i Vadstena. En man vid namn Nanno Kärling hade vid icke fyllda 1 I år insatts af sina för-

äldrar i Värnhems kloster. Men efter att åtskilliga gånger hafva rymt frän klostret, enär han icke

själf önskade blifva munk, gifte lian sig och erhöll kyrkans tillåtelse därtill, enär han vid så

unga år insatts mot sin vilja och icke aflagt löftena-' 1

. Någon tid efter giftermålet dog han och

efterlämnade en arfvinge. Men klostrets ombudsman, riddaren Erik Holmstensson i Tuna, upp-

trädde och ville ogilla äktenskapet, emedan Xanno varit munk, samt yrkade, att Nannos egen-

dom skulle tillfalla Värnhem. På rådsmötet i konventstugan i Vadstena 1460 sutto biskop Olof

i Västerås, mäster Kettil Karlsson, postulatus i Linköping, abbot Rudolf i Alvastra östgötalag-

mannen Erik Nipertz, marsken Thure Thuresson m. fl. riddare och dömde i saken, hvarvid Karl

Aerngislasson förde enkan Kristinas och hennes sons talan och framlade för rätten biskop Laurentii i

Vexiö dispens, att Xanno finge gifta sig efter landslagen, hvarför han yrkade, att hon och hennes barn

skulle tilldömas deras rätta arfvedel. Domen utföll så, att Kristina och hennes barn fingo fullan

arfvedel» efter Nanno. Men munkarne i Värnhem nöjde sig icke med domen utan vädjade till

påfven och yrkade, att enkan och barnet skulle förklaras arflösa och klostret utfå sin arfslott.

Sixtus 1\' befallde år 1474 biskopen i Skara att döma i målet samt att, om han fann för godt,

stadfästa biskopens i Vexiö utslag . Huru hela denna process, som varade länge, utföll, tinns

icke uppgifvet, men sannolikt utföll den till förmån för enkan :1

.

Biskoparne stodo i vänskapligt förhållande till cistercienserna här i riket och gynnade dem Klostren

på många sätt. När fattigdom tryckte munkarne, erhöllo dessa gåfvor och privilegier. Biskopen
frteurskapet

i Linköping anslog biskopstionden från fem härader i Småland till Nydalas underhåll. Inkomsterna

af vissa forsamlingar, hvilka ställdes som annex under klostren, uppburos. Trots att det ut-

tryckligen var förbjudet cistercienserna att uppbära tionde och handhafva någon församlings vård,

såsom att predika, döpa, utdela nattvarden och höra bikt, mottogo de enskilda församlingar och

uppehöllo där själavården. Men munkarne trodde sig kunna göra det på grund af påfliga di-

spenser, och biskoparne medgåfvo detta, emedan munkarne i bildning stodo framför detsekulära

sterskapet och deras arbete ingalunda såsom tiggarmunkarnes fria verksamhet upplöste

sockenbandet '

.

Att våra cistercienser afhöllo sig från att intränga på det sekulära prästerskapets räl

heter, ställde dem i ett vänskapligt förhållande till detta. Cistercienserna ville draga folket till

klostren. För detta ändamål beviljade biskoparne aflat åt dem, som på vissa högtidsdagar be-

sökte klosterkyrkorna. Ar 1J79 8
/s gaf biskop Henrik i Linköping Yrigstad socken som prebende

') Vadstena klosters brefbok: A. 26 f. 50. ' L195 stadgade generalkapitlet, att gossar under 15 år icke fingo

upp' ch abboten i La Ferté dömdes, emedan han »till profåret» upptagit gossar under 15 är, till tre daj

poenitens, däråt' en dag på vatten och bröd. Priorn och de andra »ol"nciales> tingo samma straff, emedan de tillstyrkt

antagandet. Om dessa gossars kvarhällande eller uteslutande hänsköts åtgörandet till abboten i fiteaux. Ål

Törbjöd generalkapitlet att upptaga gossar under 18 år. M. I), p. 1285 och 1295 K. A. I' 144-> "''
.-.. 1460 Vi,

1174 '»/ii och Peringskiölds klosterbref 1449 l8
/t. *) M D. p. 1317. 1398 ar 1234).
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till Nydala, »sicut ipsam in spiritualibus et temporalibus possidere licet eisdem juxta eorundem

ordinis instituta». Dock förbehöll sig biskopen öfver församlingen de episkopala rättigheterna.

In dicta ecclesia nobis et nostris successoribus retinemus omnia et singula jura, quse aliae

ecclesiae Lincopensis dioecesis ipsis suis episcopis eorumque officialibus lege jurisdictionis seu

lege dioecesana exhibent et impendent» l
). När präster skulle tillsättas vid denna kyrka, ägde

abboten rätt att presentera en lämplig kandidat. Biskop Peter i Linköping (1338— 1366) stad-

fäste genom ett bref från Sanda kyrka företrädaren Henriks testamente och utnämnde på den

lediga platsen en munk från Nydala vid namn Nicolaus. Biskopen skrifver: »Ad presentationem

ipsius domini abbatis ac monachorum ipsorum Dominum Nicolaum, praidictae Novavallis mona-
chum in eadem ecclesia post mortem Domini Johannis felicis memoriae immediati ejusdem rec-

toris jam vacante canonice instituimus, curam altarium et administrationen! tam spiritualium et

temporalium in ipsa — — committentes et de fructibus, redditibus, et obventionibus spec-

tantibus ad eandem mandantes» 2
).

Nydala hade äfven Gräsgårds kyrka på Öland såsom beneficium. När prebendeinkom-

sterna därstädes på grund af minskning af sillfisket blifvit så ringa, att kyrkoherden ej kunde
erlägga den vanliga afgiften till Nydala kloster, så fick kyrkoherden Erland och hans efterträdare

1346 af biskop Peter i Linköping nedsättning i den årliga afgiften. Han skulle erlägga 8 mark
vadmal till Nydala, hvilka skulle nedläggas under hans och kyrkoherdens i Ås' sigill i Gräsgårds

kyrkokista. Men om detta depositum borttoges eller minskades, skulle kyrkoherden vid tjän-

stens förlust erlägga 12 mark vadmal, hvilket var den gamla afgiften
:i

). Årligen utsändes sysslo-

mannen eller en annan som hans ombud för att uppbära den årliga afgälden 4
). År 1458 var

Gräsgård ännu prebende 5
), och var det sannolikt till reformationen.

Klostret var arfvinge, när prästen i prebendet dog. År 1396 uppsatte Mattias, rektor vid

Gräsgårds kyrka, en förteckning på företrädaren Folkos inventarier, hvilken han öfversände till

abboten Laurentius 6
).

Juleta kloster fick 1283 af biskop Anund i Strängnäs patronatsrätten öfver Juleta socken-

kyrka '), och Värnhem erhöll 1469 Lundby som prebende af biskop Hans i Skara i utbyte mot
Lurö i Vänern.

Äfven Alvastra kloster erhöll ett prebende. När det icke kunde till följd af byggnads-

arbeten, som kostade mycket, utgöra de pålagda onera, begärde abboten att få förena Heda
socken som annex med klostret. Enligt abbotens uppgift belöpte sig inkomsterna af denna
sockenkyrka till 20 floriner i guld, under det att klostrets inkomster icke öfverskredo 100 flori-

ner årligen. Abboten i dotterklostret Juleta fick af påfven Nicolaus V i uppdrag den 22 Juli

1450 att inkorporera och uniera denna församling med Alvastra, dock att alla gärder för socken-

kyrkan skulle betalas af abbotarne 8
).

Det kunde till och med hända, att munkarne själfva uppehöllo cura animarum i försam-

lingar, som icke tillhörde klostret, fastän det hörde till sällsyntheterna. Abedissan och konventet

i Vårfruberga hade vändt sig till påfven med bön att, då inkomsterna af ett detta kloster tillhörigt

x
) Codex Nydalensis. Brefvet finns ej i Svenskt Diplomatarium. *) Codex Nydalensis. 8

) D. S. n. 4049.
4
) Ib. n. 2459, år 1324. B

) Örnhiälm. °) Emedan den ger en föreställning om det enkla lifvet på ett klosterprebende.

vilja vi anföra den. Den upptager en oxe, 2 kor, 2 sängar, 2 bolstrar, 2 kuddar, en rya (= groft ylletäcke 1

. 3 dynor,

2 gamla tapeter, 3 borddukar, 2 handdukar, 4 linnelakan, ett bänkkläde, 2 ljusstakar, 2 järnstörar, 2 borrar, en jord-

hacka, 3 yxor, 4 skaror, 4 liar, 2 mindre kittlar, en kokpanna, 2 grytor, ett bäcken, en tennkanna, en trästånka, en

stor kittel (= bryggpanna), 9 svin och 11 gäss. R. P. n. 2812. ') D. S. n. 765. Jfr. 1252. B
) Freidenheims afskrifter

ur Vatikanska arkivet.
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prebende voro sä små, att prästen icke commode» kunde existera, fiHåta; att en »prestbyter,

monachus, professus monasterii in Saba, Olaus Andrea' , som redan länge uppehållit själavården,

skulle Fortfarande få bekläda detta ämbete. Till denna begäran gaf Martin V sin tillåtelse genom

ett brel af den -" ;

i 1422
l

).

Lifret.

Munkarnes lit var regleradt af 3 innehållsrika löften, hvilka bundo dem med oupplösliga

hand vid orden: Stabilitas loci, conversio morum och obedientia*)

Genom stabilitas loci förband sig munken att ända till döden tillhora klostret, hvarifrån

intet annat än exkommunikation kunde utstöta honom.

mversio morum innefattade k} -skhet och fattigdom.

Vissa försiktighetsmått hade vidtagits för att uppehålla ordens anseende med hänsyn till

kyskheten. Från alla af munkar och konverser bebodda ställen aflägsnades kvinnorna. För

dessa var klosterporten stängd. Icke ens som gäster fingo de mottagas. Strängheten i detta

hänseende gick så långt, att det var förbjudet att gifva grannskapets kvinnor allmosor utom vid

hungersnöd :;

Ingen munk eller konvers fick tala med en kvinna annat än i två eller tre personers

närvaro. Ar 1190, då kvinnor ingingo i en klosterkyrka, dömdes abboten, munkarne och kon-

verserna till ett dygns vatten och bröd. Ar 1193 och 1197 bestämde generalkapitlet, att, om
kvinnor insläpptes i klostren med abbotens medgifvande, skulle denne afsättas; om en munk
föranledt besöket, skulle han sändas till annat kloster. Blott när kyrkan invigdes, var det tillåtet

för kvinnor att nio dagar besöka klostret. Om de inkommo vid något annat tillfälle än detta, skulle

mässorna afbrytas 4
) och altarena täckas. År 1205 anklagades abboten i klostret Pontigny

i Frankrike inför generalkapitlet, därför att han tillåtit Frankrikes drottning med stort följe att när-

vara vid en sermo i kapitlet och åse en procession. Han dömdes för detta att i två dygn äta

och sofva i sjukhuset. Men då han framhöll såsom försvar ett påfvebref och en tillåtelse af

generalabboten i Citeaux, som gifvit honom rätt att mottaga drottningen, fann generalkapitlet

ändå, att han, enär han öfverskridit sin befogenhet och orsakat hela 'orden en så oerhörd skymf,

förtjänat att ögonblickligen afsättas. Ärkebiskopen af Reims och flere biskopar anhöllo dock om
nåd för honom. Men för att icke ett så fräckt tilltag skulle förblifva onäpst, dömdes abboten

att till påsk ej beträda abbotsstolen (ställa abbatis\ ej läsa mässa och till sex dagars poenitens

(»in levi culpa ), hvilken skulle aftjänas, tre dagar i Citeaux och tre i Pontigny '

.

Men denna stränghet tillhörde ordens ungdomstid. Klostrens kyrkor stodo snart nog öppna

äfven för kvinnor, hvilka till och med för sina besök fingo aflat af biskoparne. I Xydala kloster

fanns till och med ett särskildt kapell, uppbyggdt för kvinnornas räkning, hvilket biskop Brask

1524 renade och åter invigde (reconciliare
N

> efter Kristian Iks nidingsdåd.

Till conversio morum hörde den individuella fattigdomen. Ingen munk får», säger Bene-

dikt, hafva någon egen tillhörighet . »Han bör undfå allt af abboten» 6
). Fattigdomen skulle

lära dem att lefva ett så världsfritt lif som möjligt och vänta allt af Herren, ty »de som hafva

lämnat allt, de äro lämnade åt Gud , säger Bernhard '
. Att äga enskild förmögenhet var ett

svårt brott, ty det var stöld från den gemensamma kassan. Socialisternas tanke, att »egendom
är stöld», är redan uttalad i cistercienserordens stadgar. En proprietarius var inför lagen lik-

Klo ,!i i

löfti 11,1

1 Stabelitai

lot i

.

2) Con i

,

morum
a kyskheten

b fattig-

domen.

1

K. II. Karlssons utskrifter frän Rom: Sami. Supphker. '-') Benedikts regel kap ">8. ' l.ih. |'s kap
4

> M I), p. 1276, 1289 I M. D. p. 1301. •) Kap 33.
: Kenia Bernh.: Sermones II p.
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ställd med en tjuf och straffades som sådan. År 1211 stadgades, att en proprietarlus blef den
siste i konventet under ett helt år; hvarje fredag skulle han lefva på vatten och bröd och under

passionstiden äta det grofva brödet (»panis grossior») samt slita spö hvarje dag å samma
tid i kapitlet i munkarnes åsyn. Var den skyldige konvers, fick han äta på marken och
under ett helt år på konversernas kapiteldag, söndagen, slita spö. Belöpte sig värdet af det

undanhållna till 20 solidi och däröfver, beröfvades honom klosterdräkten, och han utstöttes ur

klostret *). Att vara proprietarius var ett af de största brott mot orden. »Konspiratörer, mord-
brännare, tjufvar och proprietarii skola», säger 1183 års generalkapitel, »exkommuniceras hvarje

år på palmsöndagen, då kapitlets ordförande skall, iklädd stola, taga ett brinnande vaxljus i han-

den, uttala exkommunikationen i den allsvåldiges, i Fadrens, Sonens och den Helige Andes, i

Marias, alla helgons och hela ordens namn» -)• Påträffades pengar i en döds ägo. fick liket

ingen kyrklig begrafning 3
).

Klostrets egendom var gemensam för alla
4
). Hvad som skänktes till klostret, gafs till den

gemensamma kassan, som på grund däraf. att cistercienserna gärna liknade sig vid de fattiga

små, om hvilka Kristus sade, att den, som gåfve dem, hade gifvit Kristus själf
5
), kallades testi-

monium crucifixi.

Men trots generalkapitlets stränga straffbestämmelser mot proprietarierna
(i

) sökte man dock

kringgå lagen därigenom, att man började skilja på äganderätt och nyttjanderätt, hvarigenom man
trodde sig lugnt kunna medgifva, att gårdar och räntor anslogos till ett visst ämbete eller en viss

person, som ägde rätt att uppbära och behålla inkomsterna för egen räkning.

Ramfrid Bengtsdotter gaf 1346 till abboten Henrik i Juleta jord i Rypstad vid Söderköping,

hvars inkomster skulle tillfalla honom under hans lifstid. Men när han dött, skulle en munk
därstädes vid namn Enar få inkomsterna däraf, vare sig han blef abbot eller icke. Därtill gaf

faderabboten Ragvald i Alvastra sitt samtycke, då han 1349 visiterade dotterklostret
7
). Äfven på

de öfriga munkarne hade Ramfrid Bengtsdotter tänkt i sitt testamente. Hvarje prästvigd munk
därstädes skulle halva en mark och de öfriga en half mark 8

). Njutar i Torp i Kumla socken i

Östergötland gaf 1326 hälften af sin fasta och lösa egendom i Torp jämte en åker, kallad Sköt-

ningsåkern, och ett par oxar att begagnas af undersysslomannen i Alvastra för dennes göromål

som syssloman 9
).

Till abbotsbordet voro ofta stora inkomster anslagna. Så gaf 1383 Heyno Snakenborg,

som af Alvastra kloster erhållit tillgift lör hvad han brutit mot det, till abbotsbordet en mängd

fastigheter i Öster- och Västergötland samt donerade dessutom gårdar till klostrets underhåll.

För gåfvan till abbotsbordet skulle årligen vid S:t Laurentii altare i klosterkyrkan firas årsmot

för Snakenborgs aflidna hustru Benedicta, själamässor för honom själf och hans ännu lefvande

hustru 10
)- Elanus Bengtsson skänkte 1363 jord i Konungsberg i Mjölby socken till Alvastra så-

som underhåll för hans son, hvilken skulle ingå där såsom munk. Denna jord skulle efter sonens

död hemfalla åt klostret
u

).

3) Obedientia. Det tredje klosterlöftet, lydnaden (obedientia), afsåg att göra munken ödmjuk, ty genom ödmjuk-

heten sattes han i rätt förhållande till Gud. Den helige Bernhard liknar ödmjukheten vid den vatten-

x
) Institutio cap. gen.: Dist. VI. Kap. 16. Jfr. M. D. p. 1348 år 1228, då det beslöts, att om en konvers stal

20 solidi sändes han "på porten" och beröfvades sin dräkt. Återvände han igen och fick nåd, upptogs han men icke

till konvers utan degraderades till familiaris. '-') M. D. p. 1255. 8
) Ib. n. 1549 4

) Regula Benedicti kap. 33. (Omnia

omnibus sint communia). 5
) Math. 25: 40.

6
) "Ad expensas suas reditus habeant assignatos sed totum aecipiant de

communi". M. D. p. 1369. 7
) D. S. n. 4484. 8

) Ib. n. 4039. 9
) Ib. n. 2559 R. P. n. 1918. 10

) Holmger Magnusson

gaf 1326 för sig och sin hustrus själ allt, hvad han ägde i Skog med villkQr, att abbot Nils skulle uppbära inkomsterna

däraf, så länge han lefde. S. D. n. 2589. u
) R. P. n. 578.
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nka och fruktbara dalen, som bär hundrafald frukt I denna skulle de bo, och i ödmjukheten

skulle de lefva samt undfå himmelrikets härliga håfror, ty de ödmjuka gifver Gudnåd '. Lyd-

nad vore blott det första Steget på ödmjukhetens väg. Man måste lyda utan fruktan, tröghet,

ljumhet eller knöt, ty att lyda öfverordjtada vore att lyda Gud. Abboten tänktes nämligen stå i

Guds ställe. Den, som ej lydde abboten, t i c k slita spöstraffet*). Men då detta ej hjälpte, påbjöd

generalkapitlet 1229, att starka fängelser skulle inrättas i hvarje kloster
8
), där tjufvar, mordbrän-

nare, förfalskare, mördare och upprorsstiftare skulle förvaras.

Klosterlifvet var regleradt af vissa tidegärder eller bönestunder, ty munkens lif skulle vara """"

ett bönelit. Natt och dag(jugiter) skulle en lampa brinna i kyrkan (oratorium) '). Nattens bönestunder
{ Jui

kallades vigilier eller nokturner, dagens horer. De senare 5
) voro sju till antalet enligt Ps. ll

(
> <t,,na.

v. 164 och voro matutinalis, prima, tertia, sexta, nona, vesper och completorium. livar och en

al dessa sjöngs på olika tider, som bestämdes efter solens upp- och nedgång, hvarför in^a be-

stämda timmar kunna angifvas för tidegärdernas firande '''). Året delades vanligen i en sommar-

sejour från påsk till november och en vintersejour för den återstående delen af året

Matutinen sjöngs vid dagbräckningen eller vid hanegället *\, Klockan 2 efter midnatt samt

på helg- och söndagar klockan 1 ') steg sakristanen upp, tände ljus i dormitoriet, kyrkan och

klostret, öppnade kyrkans dörrar och ringde i stora klockan för att kalla bröderna till morgon-

bön 1
"). Dessa stego genast upp och gingo till sin plats i koret. Matutinen afslöts med laudes,

som uppstämdes, när morgonsolen höjde sig öfver horisonten 11
). Därefter gingo bröderna tillbaka

till dormitoriet, påtogo sig den dräkt, de skulle bära om dagen '*), bestänkte sig med vigvatten

och beredde sig till prima 13
), hvartill de kallades genom ringning af sakristanen, under det att

konverserna gingo till arbetet. Dessa voro närvarande i kyrkan blott vid sista delen af matutinen

eller laudes.

Vanligen omedelbart efter prima vidtog kapitlet
14

). Bröderna samlade sig då i kapitelsalen

på sina gifna platser. Då abboten eller den, som presiderade, inkom, reste sig alla och bugade

ödmjukt. Lektorn besteg pulpeten och läste böner samt uppbyggliga betraktelser Isermones),

hvarpå veckans horista
ir,s

> förrättade några böner och uppstämde lofsånger. Därefter upplästes delar

af regeln, hvilken påbörjades hvarje år på Benedikts dag den 21 mars, samt delar af general-

kapitlens beslut. Lektorns värf var härmed slutadt, han öfverlämnade boken åt ordföranden och

anvisade sentensen, som af honom utlades. Kantorn framträdde därpå, uppläste ur dödsrulloma

namnen på aflidna munkar, konverser och familiares inom orden samt inom 16
) andra kloster, med

hvilka ingåtts brödraskap, hvarpå abboten uttalade fridsönskan öfver de döda.

Den egentliga klosterdisciplinen vidtog därpå. I [var och en, som gjort >i,^r skyldig till

någon förseelse, framträdde och bad om tillgift. Om någon anklagades, måste anklagaren öppet

') Xenia Bernh., Serm. II p. 504 f. *) Reg. Bened kap. III. V, VII.
x M. I) p. 1350. Redan år 1206 blef det

tillåtet, att hvilket kloster som ville, fick bygga fängelse. M. D. p. 1303.
4
) M. D. p. 124 1.

"•; Se Liber Sanctc Marie

de Alvastra i Uppsala universitets bibi.: Handskr. C. 'M. •) DWrbois de Jubainville kap 17.
7
) I. ib. Us. kap. st, 71.

8 Jungfru Maria Örtagård: Inledning p. V. " M I). p. 1Ö7S. Ett horologium fanns %-anligen i hvarje kloster I. ib I 's.

kap. 114).
10

) Lib, Us. kap. 83. "j I. ib. Us. kap. 5 och s:<. '-; l.ih. Us. kap. 83. n
j Vid prima lästes bland annat

Charta caritatis hel och hållen. M. 1). p, 1296 ar 1201.
H Lib l's. kap. 70 och 8!?. Vid vintern inföll kapitlet före

tertia men på sommaren före prima, enär tlere af munkarne måste deltaga i skördearbetet. Lib. Us. kap. B4 Präst

som förrättade tidegärderna, kallades horista. 10
) Dödsrullorna eller litterx- currentes voro skrifna efter följande formu-

lär. "Prima Augusti obiit in monasterio N. X. Nonnus N X de X X. sicerdos et sacrista ejusd m monasteril, pro

cujus anima vestras precamur orationes ex eharitate et orabimus pro vestris", Lib. L's kap.
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saga den skyldiges namn, hvarvid denne kastade sig framstupa till marken men på abbotens

befallning åter reste sig och bekände sin skuld. Hade han blifvit oskyldigt anklagad, ägde han
rätt att yrka ansvar på åklagaren, fast ej på samma dag. Ingen anklagelse fick framställas på
grund af blotta misstankar, och åklagaren fick ej tillåtelse att själf verkställa straffet. Den skyl-

dige afkläddes, lade kåpan på sina knän, tunikan afdrogs till gördeln, och han gisslades på bara

kroppen, så länge ordföranden tillät det. Det var en grundsats inom orden, att en munk af

lägre grad än den skyldige ej tilläts att verkställa straffet. Alla förhandlingar i kapitlet

voro hemligheter, som ej fingo omtalas utanför klostret. Sedan förhandlingarne slutats, reste

munkarne sig och vände sig mot öster, hvarvid ordföranden läste »Adjutorium nostrum» och

konventet svarade med »Qvi fecit ceelum et terram». Munkarne gingo ut med undantag af den,

som hade något att bikta. Han stannade ensam med priorn eller biktfadern.

En stund efter vespern samlades konventet i kapitelsalen till »collatio», hvarvid lektorn

läste Liber usuum, hvilken påbörjades söndagen qvadragesima *). Med anledning af det upplästa

yttrade sig hvar och en, som ville, men hans ord skulle vara prägladt af allvar och åsyfta upp-

byggelse och själarnas frälsning i
). När samtalet var slut, reste sig alla mot öster, hvarefter

abboten läste »Adjutorium nostrum».

Alla gingo in i kyrkan till kompletorium, när det blef natt, hvarpå välsignelsen 3
) och

några böner lästes. Abboten bestänkte de närvarande med vigvatten, innan de gingo ut ur kyrkan.

De satte hufvudbonaderna på sina hufvud, och alla med undantag af sakristanen, källarmästaren,

hospitie- och sjukhusföreståndaren och de, som i kyrkan hade att vaka och förrätta vigilier öfver

någon död, gingo in i dormitorium. Där sutto de 4
) en stund försänkta i stilla betraktelser med

mössorna (kaputsema) neddragna öfver sina ansikten och kåpan nedfälld till fötterna. De af-

klädde sig sin dagdräkt, lämnade kåpan och skapuläret åt källarmästaren, skrifvaren eller någon

annan att under natten förvaras. De påklädde sig nattkläderna och lade sig på sin halmbädd,

omgjordade för att utan dröjsmål stiga upp till gudstjänst. Efter nattklockans ljud fick ingen gå

ut förutan ljus. I dormitoriet brann ljus hela natten.

2) Mässorna. Utom de vanliga tidegärderna sjöngo munkarne en mässa hvarje söckendag, missa matuti-

nalis efter prima men före kapitlet, samt på sön- och helgdagarne tvenne mässor, missa matuti-

nalis på den vanliga tiden och missa sollennis efter tertia.

De gudstjänstiga handlingarna förrättades af abboten och de munkar, som voro prästvigda.

Dessa hade hvar och en sin vecka (hebdomadarius), då de förestodo gudstjänsten, började anti-

fonerna, förrättade lectiones samt bönerna i kyrkan och refektoriet 5
). På söndagen qvadragesima

öfverlämnades under kapitelsessionen till de under året tjänstförrättade särskilda förteckningar,

hvari deras tjänsteåliggande för året var bestämdt 6
). Ett utförligt breviarium och missale, som

följdes i våra kloster, finnas upptagna i första delen af Liber usuum. De innehålla ritual, som

följdes på de olika sön- och helgdagarna samt på de vanliga söckendagarna under hela året.

Till tidegärderna och de vanliga kyrkliga sön- och helgdagarna kommo särskilda ordens

högtider. Med vigilier och mässor firades abbotarnes dödsdagar samt alla andra personers, som

däraf gjort sig förtjänta, såsom klostrens grundläggare och välgörare eller sådana, som tått läger-

stad på klostrets kyrkogård.

Vi vilja anföra blott ett par gåfvobref af de många hundrade, hvari klostren åtogo sig att

fira själamässor öfver aflidna personer. Christina Fäste från Landasjö gaf (1258—1282) till Al-

>) M. D. p. 1263 år 1188. 2
) M. D. p. 1354 år 1232. 3

; Lib. Us. kap. 82.
4
) Lib. Us. kap. 72 § 5.

6
) Li\

Us. kap. 50.
u
) Lib. Us. kap. 15.
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västra kloster för tjugu mås ården Ramshammar 1
) i Svealand ( in Svecia») och två al

l.itla Hagaby», som ärligen i ranta afkastade 16 soHdi den. och 12 tunnor spannr

skulle årligen utbetalas 2 tunnor och 8 soHdi till underhåll af måssdräkterna samt 10 tunnor och

8 SOHdi till brödernas bord i konventet under den vecka, på hvilken de förrättade de tjugu m

sorna för alla döda, för donatorn själ!', don heliga treenigheten, det heliga körset, den saliga jui

frun, änglarna, apostlarne, martyrerna, bekännarne (cönfessores), jungfrurna och alla hel.

Hennes årsmot skulle ske med vigilier och mässor*).

En annan kvinna vid namn Ingeborg från GlänåS i Svanhals socken gaf är 1282 till Al-

vastra kloster sin gärd i Nodeby (Noby) i Lomaryds socken jämte kvarnen. Hon hade i detta

kloster utvalt sin grafplats och bad, att abboten och bröderna skulle gifva henne, hennes föräl-

drar och släktingar full delaktighet i alla de mässor, som månatligen lästes för klostrets stiftare.

^sutom skulle de fira hennes ärsbegängelse med särskilda böner samt sjunga en vid

sankt Johannis altare i närvaro af alla bröderna i konventet :1

).

Dessa själamässor förrättade munkarne med mycken samvetsgrannhet. I ett biet, utfär-

dadt så sent som 1391, då klostertukten i det öfriga Kuropas cistercienserkloster råkat i förfall,

heter det, att Giurd Footh och Arvid Jönsson stadfäste Nydala klosters äganderätt till allt, hvad

klostret genom köp, gåfva eller byte bekommit af deras förfäder, sedan de funnit, att munkarne

på ett tillfredsställande sätt uppehållit den själarykt, som betingats, och hvilken i högre grad, än

som var lofvadt, kommit Arvid Jönssons i klostret begrafne broder Nisse Jönsson till del ').

Samme Giurd Footh och hans hustru gåfvo till klostret 1395 en gård i Stensjö i Svenarum och en i

Skifverstad i Eksjö socken för ett årsmot den 12 november '•). Klostrens kyrkogårdar erbjödö en

särskild dragning på det fromma sinnet, därigenom att munkame utlofvade andliga förmåner,

hvaraf de döda tingo del, då böner uppsändes och mässor lästes för aflidnas själar. Från nära

och fjärran liggande platser gåfvos fastigheter och penningar för en grafplats. Särskildt var det

medlemmar af vårt lands stora och rika ätter, såsom Bonde, som begrofvos i Juleta. Brahe, BjeDce,

Sparre, Oxenstjärna, Natt och Dag, som jordades i Alvastra och Nydala.

Alla de mässor, hvartill klostret förbundit sig, inskrefvos i dess Magnum debitutn '

. Nccro-

logium eller Canon missalis 7
). Gudstjänsten, tidegärderna och mässorna upptogo en stor del

af dagen. Det var ett lif af strängt allvar och religiös stillhet, utan värdslig lust och glädje, som

klosterbrodern tog på sig med ordensmanteln. Det bjöd intet af förströelser, som kunde afbryta

det enformiga dagsverket, utan ständig försakelse, — ett lif af pliktuppfyllelse i världsliga och

gudomliga ting. Men det var den itver och hänförelse, med hvilken de sökte uppfylla sina

heliga löften, som förskaffat dem namn af »askesens hjältar», och deras kloster blefvo de »Guds

borgar . där natt och dag lofsånger och böner uppsändes.

I ordens blomstringstid bådos bönerna *Pater noster» och »Ave Maria» med andakt, men

en tid kom, då lifvet slocknade, de evigt samma bönerna blefvo tomma samt det enformiga lifvet

blef en börda och väckte leda, hvilken dref munkarne ut ur sina kloster.

Den tid, som munkarne ej voro upptagna med de gudstjänstliga förrättningarri -des 3 ShuUtr

åt studier och kroppsarbete. I biblioteket förvarades alla ordensböckerna, som måste flitigt stu-

') Denna gård bortbytte klostret 1289 till L'lf Hotmgersson mot 'Meeym" och "Folalyso" i ö D.

S. n. 1003. Folåsa ligger i Sjögestads socken. " 1). S. n. 855. Testamentet fick ett tillagg efl

med abboten Johannes, sysslomannen Olof, munkarne Alexander och Holger, sa lydande att 16 tui -'"e

utdelas till pitancier på årsmotsdagen. D S. n. 856. ' Ib. Ib. n. 765 ' R. P. n. 2557. R

N. F. -'5s7 T
1). S n. 12

1
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deras och utläggas. Där måste finnas Benedikts regel, charta caritatis af år 11 19, Liber usuurri

af år 1134, hvilken innehöll ordens missale på alla sön- och högtidsdagar, ritual förtidegärderna

och detaljerade föreskrifter för lifvet inom klostret i helg och socken samt för ämbetsmännen och

deras åligganden, generalkapitlens beslut, Instituta capituli generalis af år 1134, Institutiones capi-

tuli generalis af år 1240 och 1256 samt två sammandrag af generalkapitlens beslut, Libellus anti-

quarum definitionum af år 1289 och 1306 och Libellus novellarum definitionum af år 1350 l
) samt

alla till gudstjänsten hörande böcker.

Klosterbiblioteken hörde till de förnämsta i vårt land, ehuru lämningarna af dessa från

cistercienserklostren äro få
2
). Under det att Uppsala universitets bibliotek förvarar 326 hand-

skrifter från Vadstena kloster, 21 från franciskanerklostret i Stockholm och 16 från dominikaner-

klostret i Sigtuna, äger det från Alvastra blott 2. Den ene af dessa sistnämnde kodices, C. 37,

på hvars första blad står skrifvet: »Liber sancta1 Maria? de Alvastro» och »Ingarus scripsit», inne-

håller 3 delar. Den första, Summa Magistri Joannis Beleth de ecclesiasticis officiis per anni cir-

culum», är ett missale, hvilket innehåller föreskrifter om platsen för klostrens anläggning och in-

vigning, tidegärderna, litanierna, stationerna, processionerna, kapitels hållande och högtidsdagars

firande. Den andra delen utgöres af »Expositiones Evangelica?» — en samling af 36 homilier

till kyrkoårets sön- och högtidsdagar — samt den tredje af Liber Aseneth. Den andra hand-

skriften, C 152, innehåller Genesis, försedd med förklaringar i marginalerna. Utom dessa funnos

i Alvastra klosters armarium böcker till nästan hela bibeln i olika volumina samt en bok af Philo.

Det låg i hvarje klosters intresse att samla och noga förvara de urkunder, som rörde hela

orden eller det enskilda klostret. Alla privilegie-, donations-, köpe- och bytesbref nedlades i

klostrets bibliotek 3
).

Af privilegiebrefven togos afskrifter. Örns kloster i Danmark hade utom original afskrifter,

som det fått från Clairvaux 4
). För andliga och världsliga myndigheter uppvisade klostret gärna

privilegiebrefven, på det att de skulle få del af deras innehåll, och tog af dem därvid vidimerade af-

skrifter. Biskop Bengt i Linköping vidimerade i Nydala den 14 december 1287 ett af den påflige legaten

den 21 september samma år utgifvet privilegium för cistercienserorden 5
). Nydalamunken Boetius

Brand uppvisade den 18 jan. 1303 det oskadade originalet af Lucius III:s bulla angående cister-

ciensernas friheter från tionde af sin jord för Sveriges primas ärkebiskop Ysar i Lund och lät

honom vidimera detta
G
). Vid samma tillfälle lät han honom vidimera Innocentius IV:s bulla af

den 28 jan. 1250 angående ordens befrielse från bannlysning af kyrkans prelater
7
). Samma

munk påträffa vi i Roskilde den 17 april 1306, då han för biskop Olof uppvisade det oskadade

originalet af en tredje af Innocentius IV:s bullor af den 28 Jan. 1250 angående cistercienserordens

rättighet att uppbära tionde af nyodlingar och lät honom vidimera denna bulla samt en af de af Ysar

*) Alla ofvannämda böcker med undantag af Bencdikts regel finnas utgifna i Nomasticon Cisterciense af Jul. Paris.

2
) Messenius klagade med rätta öfver förstörelsen af medeltidens bibliotek i "Plurima in regno quondam coenobia, qua?

instructissimas possederunt bibliothecas sicut et Ecclesiae cathedrales, in quibus munificentia regum, ducum et pra^sulum,

frequentissimae fuerunt comparataj. Quarum interitum, qui religionis novatoribus imputatur, magnopere lugent nostro

eevo viri doctiores tam Theologi quam cronografi. Prasertim porro deplorant librarii vastationem Alvastrensis, Varn-

hemensis, Stockholmensis, Visbycensis, quod binis codicum optimorum vetustissimorumque millibus abundabaf. Scond.

111 Tom. XX Dedic. Af Roma klosters bibliotek hade Spegel sett ett tjugotal böcker (Lindström I. p. 20;.
3
) Ett sär-

skildt sådant fanns i Sorö, Alvastra och Värnhem. I det senare klostret funns konung Magnus II:s stadfästelsebref,

dat. på Hammarön 1347 28
A, på Alvastra, Värnhem, Rakkaby och Riseberga klosters rätt till fisket i Thingvallaån. D.

S n. 4175 noten.
4
) S. R. D. V. p. 269 f.

5
) D. S. n. 953. Jfr. 947. °) Ib. n.1380. Jfr. 822 och 93.

7
) D. S. n.

1752. Jfr 372. Ysars vidimation af samma dag af Innocentius IV:s bulla af den 28 Jan. 1250 angående ordens be-

frielse att svara inför prelaternas domstolar är sannolikt ock gjord på Boetii initiativ. D. S. n. 1753.
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förut vidimerade '). Samma biskop Olof vidimerade i Köpenhamn den 1 maj

VIII:s bulla af den 18 dec. 1302 "J angående ordens frihet trän tionde och andra r, hvill

vidimation fanns i Värnhems kloster enligt intyg af abboten Ragnvald i Alvastra år 1349 ') En
annan vidimation utfärdade biskop Olof från samma dag af Alexander l\':s bulla, som bekräfti

Eugen Ill:s förordning om tionden 4
).

Biskop Nicolaus i Skara vidimerade 1386 Martin IV:s bulla till Nydala kloster al den II

maj 1284 angående klostrets rätt att mottaga och behålla, hvad som gifvits det af de personer,

som däri ingått '').

När ärkebiskop Johannes Jerekini i Uppsala var i Köpenhamn 1423 w
/«, anhöll abboten

Magnus i Juleta å sitt konvents och å abbotarnes i Alvastra och Värnhem samt deras konvents

vägnar (»procurator religiosorum virorum dominorum abbatum et conventuum monasteriorum

Alvastri et Varnhemi ), att han ville vidimera trenne företedda påfvebullor, nämligen afBonifacius

Vill
l8/« 1302 6

), Clemens V :i

A» 1309 1
) och Urban V ".; 1364 "), hvilket ock ärkebiskopen

gjorde. Arkebiskopen omnämnde dessutom ordens förut undfångna privilegiebref af Lucius III,

Honorius III, Alexander III, Bonifacius VIII, Clemens VI, Bonifacius IX samt det fjärde lateranska

mötet 1215. Vidimationen utfärdades i närvaro af biskoparne Brynolf i Skara och Olof i Västerås

Alla dessa urkunder samlades och afskrefvos i en kopiebok, för den händelse det enskilda

brefvet skulle förkomma. En sådan kopiebok ägde Sorö och Lygums kloster i Danmark '"

,

Herrevad i Skåne u
), Nydala i Småland, Riseberga i Nerike och Sko i Uppland "). Nydala klo-

sters kopiebok, som finns såsom n:r 1432 på det Store konglige Bibliotek i Köpenhamn, inne-

håller afskrifter af bref rörande klostrets egendomar samt afraden af dessa. Dessa äro ordnade

till ett antal af omkring 280 sockenvis: Vrigstad, Svenarum, Fröale, Hagshult, Rydaholm, Vernamo,

Tofteryd, Annerstad, Ödestugu och Molbeck. Dessutom äro tillsamman 97 blad utskurna.

Särskildt aktsamma måste abbotarne vara om alla de bref, som gällde deras egna kloster,

såsom påfvars, legaters och biskopars privilegiebref, konungars skydds- och stadfästelsebref samt

alla testamenten. Underligen hafva de ock till vår tid räddats undan eldsvådor och förstörelse,

som gång efter annan öfvergått klostren. Alvastra och Nydala hafva fwardera lämnat öfver

bref efter sig. De flesta af dessa bref äro daterade i klostren och skrifna där. Särskilda män

voro klostrens skrifvare, som äfven biträdde sekulära personer vid dokumenters affattande.

Prästen Johan i Lomaryd gaf (något år mellan 1292 och 1312) »nostras decretales» och

ett breviarium till Alvastra 13
). Nydala kloster fick 1371 ett breviarium och en samling dekretaler

af prästen Ulf i Longaryd M
).

») D. S. n. 1500, 1501. Jfr. 371, 372. ) Ib. n. 1503, jfr. 1376. 3
) Ib. n. 4390. 4

) Ib. n .
441.

P. n. 2202 jfr. D S. n. 788. rt

) D. S. n. 1376. 7
) Ib. n 1633.

8
) Peringskiölds Bullarium. "' Ui en \

A. 26 t. 304 v. i K. A. !0
) Ser. R. D. IV. p. 463 f, VIII p. 1. f. " Dä i Herrevad fanns en m unla Munkc-

beger", som till intet vore nyttiga, betalte kung Kristian IV 1641, att de skulle öfversändas till Köpenhamn för att

undersökas De nyttiga skulle gifvas åt universitetet men de odugliga lämnas till tyghuset. I ett inventarium,

uppgjovdes 1612 öfver detta kloster, finnes bland annat uppfördt ett "skrin med några gamla pergam

abbotars och andra latinska och danska, som handlade om klostrets egendom och gränsmärken". !

ock, som kallades "Liber hereditarius bonorum coenobii Herrezvadencis" — Kirkehist, Sami III R«l ;

1 f.

Skoklosters jordebok af år 1503, se Upplands fornminnesförenings tidskrift XVI år 1894 p

sa jordeböcker räddades många af klostrens egendomar. Så skref Nils Andrseasson, kaplan i

abbedissan Kristina och meniga konventet till konungens och riksens råd, församladt i Arboga 1 188, att Berlin

ber^ ai i Nerke, enligt klostrets jordebok, tillhört klostret, men beröfvats det. Dessutom kur: "ko-

herde i Glanshammar, förut kaplan i Riseberga, intyga att ofvannämnda gård tillhört klostret ts dit under I

Inplansdagar af Jons Jönsson. Gården tilldömdes klostret. Se Örnhjälms klosterbref: Riseberga.

14
) Nydala kodex. Jfr. R. P. n. II
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En »Historia ecclesiastica», som vid slutet innehöll några anteckningar om råmärken mellan

Växiö och Linköpings stift, ägde Nydala kloster. Af dessa anteckningar tog ärkebiskop Olof i

Uppsala en afskrift år 1320 l
) med anledning af en tvist mellan biskoparne i Linköping och

axio -).

Klostrens bibliotek stodo öppna för munkarna, hvilka voro ålagda att tillbringa den lediga

tiden med läsning af uppbyggliga böcker, såsom den Heliga skrift och »patres». Inga profana

författare fingo studeras. Läsning af den kanoniska rätten förbjöds, enär alla tvister skulle i kär-

lek afgöras. »Lectio- var ursprungligen inom orden blott ett asketiskt medel.

Men då tiggarmunkarne vunno ryktbarhet och inflytande såsom vetenskapsmän, började

cisterciensernas gynnare, först och främst påfven och kardinalerna, att arbeta för väckandet af

det vetenskapliga lifvet inom vår orden. År 1245 fattades på generalkapitlet det beslutet, att ett

»studium» skulle finnas vid hvarje kloster, för såvidt abbotarne kunde eller ville hafva ett sådant;

dock skulle åtminstone i hvarje provins finnas ett »studium theologiae»
3
). Begåfvade och vett-

giriga unga män skulle sändas till detta provinsialstudium från de öfriga klostren, som kunde

där underhålla sina alumner. Särskilda stadganden funnos ock för dessa »studia». Från den 1

oktober till påsk skulle eleverna, sedan de hört mässan, gå till skolan utanför ringmuren (»extra

terminos ad studium») för att sysselsätta sig med läsning till »collatio». Från påsk till den 1

oktober skulle de gå till skolan strax efter »laudes» och studera till »prandium», och därefter

från »nona» till »coena». Dessa ^studia» fingo ej besökas af »clerici seculares» eller af med-

lemmar från någon annan orden 4
). Men denna förordning, som icke harmonierade med ordens

ursprungliga syfte, måtte icke hafva ledt till någon vidare efterföljd''), enär generalkapitlet år 1300

stadgade, att i hvarje kloster, där 60 eller flera munkar funnos, skulle anställas en lektor och ett

studium där inrättas. Dit skulle de mindre klostren ock få skicka sina munkar och underhålla

dem. Dock kunde kloster med ett mindre antal munkar än 60 ock få upprätta ett studium 6
),

på det att orden skulle lysa inom vetandets värld som firmamentet, hvilket kastar sin glans öf-

ver den mörka världen '). Enligt 1387 års generalkapitels beslut skulle hvarje kloster med 12

munkar, och således äfven hvarje svenskt kloster, sända en »scholaris» till något ordensstudium

(ad aliquod ordinis studium) och förse honom med underhåll (>cum bursa et provisionibus») 8
).

Huruvida dessa generalkapitlens beslut medförde, att i Sverige inrättades några studia vid

cistercienserklostren, och att det vetenskapliga intresset här höjdes, lämna urkunderna oss inga

uppgifter. Men så mycket är säkert, att det vid hvarje svenskt kloster funnits en lägre skola,

som stod i nära samband med novisernas ledning 9
), och där undervisning meddelades i de allra

enklaste elementerna, såsom att lära känna bokstäfverna och skrifva, ehuru ej ens denna kun-

skap var nödvändig för att upptagas i orden. Denna skola stod öppen äfven för barnen till

klostrets familiares och pensionärer 10
). Men att denna undervisning var offentlig torde strida mot

alla ordens föreskrifter i öfrigt, som afsåg att ställa munkarne isolerade från kringboende män-

niskor. Det saknas dock icke exempel på, att lekmän kunde få sända sina barn till klostret.

Åtminstone mottog abboten Jöns i Nydala 1407 en kvarn i Hjelmsryds socken på det villkor, att

*) D. S. n. 2268. 2> Reuterdahl 2: 1. p. 461. 3
) >Ad honorem Dei et ordinis decus et decorem sancta? uni-

versalis Ecclesiae et ut corda nostra luce divinae sapientiae plenius illustrentur, praesertim cum domini papae mandatum

et plurium cardinalium petitionem et admonitionem susceperimus sic statuit capitulum generale, ut in singulis

abbatiis ordinis nostri, in quibus abbates habere potuerint vel voluerint, habeatur studium, ita quod ad minus in sin-

gulis provinciis provideatur abbatia una, in qua habeatur studium Theologiae>. 4
) M. D. p. 1384. 5

) År 1292 uppdrog

generalkapitlet åt abbotarne i Citeaux och Clairvaux att vidtaga åtgärder, för att de förut gifna stadganden skulle

efterlefvas. M. D. p. 1487.
a
) M. D. p. 1496. T

) M. D. p. 1498 år 1301. B
j M. D. p. 1544. •' Se Anjou I. p. 45.

10
) Birgittas son Bengt gick i klosterskola i Alvastra. Hammerich: Den Heliga Birgitta p. 86.
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han Skull* lära Olof Langs son Håkan läsa och sedan förhjälpa honom till en ikola. I Lata

kenna hanom book, hielpa hanom till skola, alt til thes han vardir mognande man, for thy vi

kunnom hanom ekke bsetre boosloth giwa '»

Ordens förnämsta högskola var Sankt Bernhards studium i Paris, dit hvarje kloster enligt

1387 års generalkapitels beslut .skulle allhelgonatid sända en studerande och underhålla honom

där vid straff att eljes betala dubbelt, hvad han skulle kostat").

Trots att orden inom vetandets värld ville ställa sina studia isolerade från de öfriga läro-

anstalterna inom kyrkan och upprätta egna högskolor, dit inga sekulära personer kunde vinna

inträde, påträffa vi dock vid universiteten cistercienserrnunkar från Alvastra och Värnhem

Redan i Benedikts regel stod stadgadt, att munkarne skulle lefva af sina händers arbete. \) jordbruk.

For cistercienserna var och förblef jordbruket den förnämsta näringskällan. Vanligen del-

togo munkarne ej själfva i arbetet på åker och äng utom under skördetiden. C lenast efter

Laudes slog priorn på taflan, och alla. till och med sjukvårdaren, kantorn, sakristanen, hospitie-

föreståndaren och novismästaren, handtverkarne och kockarne, begåfvo sig till priorns mottagnings-

rum (auditorium^ för att få veta sitt arbete för dagen. Blott en eller någon gång två fingo före-

träde samtidigt, hvilket först efter en knackning på dörren eller ringning beviljades. Stående

mottogo de sina order, hvarpå priorn utlämnade de behöfliga redskapen och verktygen l
). En

äldre broder följde alltid de till arbetet gående munkarne och konverserna. På gifvet tecken, som

ej fick åstadkommas med rösten, började och slutade arbetet. Om de behöfde hvila, samlades

de kring den äldre brodern. När klockan från klosterkyrkan manade till bön, skyndade de, som

Voro nära, in för att åhöra mässan, men de, som ej kunde hinna fram, läste ett »Pater noster

och »Credo> ute på åker och äng. Hvarje munk fick med sig som matsäck 1
' /•-> skålpund bröd

samt en sofvelrätt till frukost och en till middag "'). Dock kunde de någon gång få utbyta sof-

velrätten mot mjölk eller honung.

De öfriga sysslorna af hvarjehanda slag, såsom väfva, sy, göra skor, sköta kreaturen i

ladugården och fiska, uträttades af konverserna.

Cistercienserna voro flitiga arbetare, som i sina aflägsna dalar utöfvat ett stilla och väl-

signelserikt arbete i den mänskliga odlingens tjänst. Öfver allt, hvarest de slogo sig ned i vårt

land, bröto de bygd, uppodlade urskogar, torrlade vattendränkta ängar och mossar samt anlade

vägar och kvarnar. Frankrikes och Tysklands högt utvecklade åkerbruk införde de i vårt land

och lärde den svenska allmogen att rationellt sköta sina åkrar. Genom flit och sparsamhet

blefvo cistercienserabbotarne stora jorddrottar.

Cistercienserna voro icke blott utmärkta landtbrukare utan ock framstående byggmästare, b) iiyv.r.natts-

De hafva inlagt stor förtjänst vid utbredande af den från Frankrike härstammande gotiska bygi;- '«'*"*"•

nadsstilen och hafva till och med kallats »gotikens missionärer»
,:

). Värnhems kyrka samt rui-

nerna efter Alvastra och Roma kyrkor vittna än i dag om deras konst såsom byggmästare. Alla

ordens kyrkor och kloster skulle byggas efter en bestämd plan 7
). Det fanns en kvadratiskt tor-

') D S X. F. n. 825 Om skolan i Värnhem se Historiskt Bibliotek V p. XXXVIII öms kl. -ter < ar.t Insula

i Danmark hade en klosterskola, hvilken nedrefs omkring 1560. Ser R. I). V p. 233. ") M D p 1518 ' D

p. 36 och 36. *) l.ib. Us kap. 75. s
) Lib. Us. k. S4. •; Aarh..ger 187<> p^ 2 f. \ Denna bestämn illde

för alla klostrens hy^nader. När abboten i Longus Pons hade byggt dormitonet >contra formam etu

dinem ordinis», dömdes han pä generalkapitlet 1192 att inom tre år halva förändrat byggnaden i ö
' clsc

med ordens föreskrifter. Dessutom dömdes han att på fyrtio dagar ej få beträda sin abbotstol, och st »in

levi eulpa», hvaraf en på vatten och bröd. Skedde ej förändringen, skulle ingen få sofva i dormitoriet. M D p. 1
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mad öppen plats i midten, omgifven af en betäckt »ambitus», omgång, som vanligen i söder,

öster och väster begränsades af refektoriet, dormitoriet, biblioteket, abbotshuset och i norr af

kyrkan x
). I början af ordens verksamhet skulle sträng enkelhet härska, på det att allt skulle

vittna om ordens fattigdom. När Innocentius II år 1131 besökte Clairvaux, skall han ej hafva

sett annat i kyrkan än fyra murar. Guld- och silfverkors voro förbjudna af generalkapitlet 1157 2
);

alla skulpturarbeten, målningar och målade fönster voro otillåtna. Inga andra bilder fingo

finnas än Frälsarens 3
). Inga stentorn fingo uppföras utan endast en takryttare af trä öfver kors-

gången. Klockorna fingo ej väga mer än 500 marker 4
).

Men tiderna hade förändrat allt. När Nydala 1471 nedbrann och den gamla klockan
smälte ned, göts en ny klocka, som väger 1,045 marker och står förvarad i nationalmuseum.

I stället för den forna enkelheten och fattigdomen inträngde lyx, och fädernas allvarliga

stränghet trampades under fötterna. Till och med abboten i Clairvaux stod anklagad inför gene-

ralkapitlet, därför att kyrkan var för dyrbart byggd.

I klosterkyrkorna fingo inga andra personer begrafvas än konungar, drottningar, ärke-

biskopar och biskopar 5
). Denna förordning följdes i början så strängt, att för andra personer

grafkapell byggdes bredvid kyrkan. Abbotarne fingo sin grafplats vanligen i kapitelhuset G
).

Men snart nog öppnades kyrkorna för medlemmarne af vårt lands förnämsta ätter, som där

fingo sina grafplatser.

En mångsidig kärleksverksamhet öfvades af klostren. Då dessa lågo i aflägsna trakter,

var det naturligt, att de skulle kunna vara de resande till stort gagn. För främlingar stod klo-

sterporten öppen, och knappast kunde dessa få ett mera vänligt och gästfritt mottagande än af

cisterciensermunkarne. .Såsom om det varit Kristus själf, mottogos alla gäster enligt Kristi ord

i Mattei evangelium 25: 43 »Hospes fui et suscepitis me» 7
). Med »Gratias» och »Benedicite»

hälsades de välkomna af portvakten 8
). All hedersbevisning lämnades dem, och de förplägades

både andligen och lekamligen. De fördes till kyrkan, där Guds ord lästes för dem, och mottogo

broderskyssen, mottogo nattvarden och fingo lägerstad på kyrkogården 9
). De fingo bo i hospi-

tiet, som alltid fanns vid ett cistercienserkloster, hafva en konvers, som passade upp vid minsta

vink. De fingo äta vid abbotens bord, och voro icke underkastade munkames diet. Kött, som
var munkarne förbjudet, tillhandahölls gästvännerna. Dessa fingo hvetebröd och fyra rätter sofvel,

medan munkarne själfva åto groft bröd och endast fingo två sofvelrätter (pulmenta) 10
). Var det

:
) Se planritningen af Roma kloster i Vitterhetsakademiens topogr. samlingar, J. Wallins Gotländska samlingar

I p. 60 f. samt G. Lindström: Anteckningar om Gotlands medeltid II p. 177. Om Alvastra klosters grundritning efter

gräfning, se Vitterhetsakademiens topogr. samlingar! En föreställning om den mängd af byggnader, som funnos vid

ett cistercienserkloster, lämnas oss genom skildringen af Sorö klosterbrand 1247, som ödelade alla klosterhusen; »Om-

nes totius monasterii domos et officinas, nempe ecclesiam, utrumque dormitorium, monachorum videlicet et conversorum,

diversorium hospitum majus et minus, ambitum claustri, innrmatorium monachorum et conversorum, pistrinum» (kvar-

nen), >braxatorium» (brygghuset), »domum vestiarii, domum subcellarii, ad haec sacellum episcopi, domum sacrarii,

cameram cellerarii atque omnes domos tam fabricae quam horti una cum domo textoris et stabulo equorum, porta et

grangia» (ladugårdarne), »atque domo hauriendis aquis deputata mira rotarum, structura . . . Molendinum quatuor rotis

absolutum simul cum equorum mola>. S. R. D. IV p. 535. En utförlig redogörelse för klosterbyggnaderna inom ci

stercienserorden finns i Geschichte von Kloster Heilbronn af G. Muck. 2
) M. D. p. 1247. s

) År 1213 års gencralkap

4
) M. D. p. 1248 år 1157. 5

; M. D. p. 1245 år 1152. Institutiones Cap. gen. Dist. X. kap. 25. c
) S. R. D. IV. p. 534

f.
7
) Benedikts regel kap. 53.

8
) Lib. \Js. kap. 87, 120. 9

) Institutiones cap. gen.: Dist. IV Kap. 6, Dist. X kap. 24.

10
) M. D. p. 1248 år 1157.
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fastetid, förekom ingen afknappning för gästerna. Innan de afreste, såg man efter hastar

skor och beslog dem, om så behöfdes.

På klostrens landtgårdar voro alla bröder och tjänare förpliktade att vänligt och

nadsfullt mottaga alla främlingar och åtminstone en dag gifVa dem, hvad de behöfde. II

natten brann der ljus för att visa vandraren vägen, livar han kunde finna .skydd och \m\\ l

).

När främlingarne så vänligt mottogos, var det icke underligt, att klostren von» mycket

frekventerade. En bland orsakerna till Gudhems klosters förflyttning från sin ursprungliga plats

till Rakkaby var, att det var alltför mycket betungadt ;•.!' gästning 8
). Särskildt voro klostren be-

sökta vid lästetiderna af främlingar, som kommo för att göra sin andakt. Biskopen af Linkö-

ping plägade vid adventstiden vistas i Nydala kloster. Men eftersom han kom med ett stort

antal människor och hästar och klosterfriden stördes, önskade munkarne blifva fria denna gäst-

ning. Därför öfverenskommo de år 130(3 med biskop Laurentius att afstå biskopstionden i Skirö,

Xäshult, Värnamo, Tånnö, Voxtorp, Gällaryd, Fryeled, Hagshult, Tofter/d, KäfsjÖ och Åker mot

befrielse från denna förpliktelsen, som medförde många bcvärligheter och obehag för klostrel

I tenna gästvänskap, som visades mot främlingar, misstyddes af personer, som under dan

allmänna osäkerhetens tillstånd under unionstiden plundrade kyrkor och kloster, slaktade deras

dragare, förstörde och uppbrände deras hus och togo deras gårdar i besittning. Le (oregåfvo

såsom stöd för sina dåd, att de andliga institutionernas tillhörigheter voro gemensam egendom.

Arkebiskopen i Uppsala klagade öfver detta missförhållande hos påfven och sade, att i kyrkor,

kloster och andra andliga inrättningar, där det var vanligt att mottaga och härbergera fattiga

vandringsmän och resande främlingar, denna gästvänlighet blifvit omöjliggjord. Missdådarne

belades med påfvens bann 1392, hvarifrån de endast i Rom kunde lösas '
.

b mot
Men icke blott mot resande öfvade klostren stor välgörenhet utan äfven mot de fattiga. fattiga.

Cistercienserna säga själfva i ett bref till Innocentius III, när han ville beskatta dem lör det he-

liga landets eröfring: Vi lefva för de fattiga». »Vi bära våra kläder på blotta kroppen utan

linnen, och blott skidfrukter och grönsaker äro för oss, allt annat för de fattiga, gäster och öf-

riga bestämda syften». Det bröd, som blef öfver efter måltiderna, gafs till portvakten för att

utdelas som allmosor. Gamla kläder och skor gåfvos åt fattiga.

På skärtorsdagen utvalde portvakten så många fattiga, som det fanns munkar i klostn.

De fördes in i klostret och afkläddes skorna. Munkarne med tillhjälp af konverser tvättade de-

ras och de sjukas i infirmatoriet fötter, torkade och kysste dem. Efter erhållande af ett mynt

fördes de till hospitiet, hvarest abboten med tjänarnes hjälp betjänade dem med händernas tvät-

tande och gaf dem bröd och sofvel att äta.

Särskilda gåfvor voro donerade att utdelas som allmosor. Förskingring af de egendomar

eller räntor, som voro anslagna till allmosor, härberge och sjukvård, var belagd med straff at

evig fördömelse.

På årsmotsdagarne voro särskildt de fattiga ihågkomna af klostrens donatorer. Kristina

Fastesdotter gaf (omkr. 1270) till Alvastra kloster, där hon utvalde sin graf, bland annat en

attung jord i Säby i Örberga socken. Den afkastade årligen 7 tunnor spannmål och 8 örtugar,

hvaraf för en tunna skulle anskaffas öl (cervitia), för den andra bröd. För två tunnor skulle

ges fläsk och smör till en pitancia för 40 fattiga, som skulle bespisas på en af dagarne i den

') M. D. p. 1480, Uhlhorn II p. 8. ) D. S. n. 3615. 8
) Ib. n. 1316. 4

) R. P. n 2604.
J

LO). 21,
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vecka, då hennes årsmot firades. Två tunnor skulle försäljas och penningarne tillika med de

8 örtugar fördelas lika bland samma fattige. Den återstående tunnan fick den tjänstgörande mun-

ken l
). Holger Ulfsson gaf 1307 Bredestad i Bredestads socken i Vedbo härad i sitt testamente

till Alvastra, där han förordnade, att på hans årsmotsdag tjugu fyra fattiga skulle bespisas 2
j. Lars

Botulfssons hustru lliana gaf sin gård Hjärtnäs till Nydala, hvaraf trettio fattiga på hennes årsmots-

dag skulle bespisas med mat och öl
:1

). De fattiga bespisades med en måltid af Juleta kloster

enligt ett testamente af Birger Röriksson år 1329 ').

Helt säkert uträttade munkarne med sin kärleksverksamhet storverk, hvarom urkunderna

intet förtälja.

Äfven de sjuka och ålderdomsbräckliga voro föremål för klostrens särskilda vård r>

). Vid

hvarje kloster fanns ett sjukhus (infirmatorium)
,;

). I spetsen för detta stod en sjukvårdare med
sina medhjälpare. Där härskade tystnad. Ingen fick tala annat än med sjukvårdaren och då

tyst och blott om det nödvändiga. När ringningen hördes till tidegärderna och mässorna, fingo

de, som orkade, gå i kyrkan, men för de öfriga lästes böner i sjukhuset. Efter kompletorium

bestänkte sjukvårdaren alla med vigvatten. De sjuka fingo bättre mat än munkarne. När de

ej kunde förtära en rätt, gafs en annan i utbyte 7
). Det var tillåtet att äta kött i sjukhuset alla

dagar utom på söndagarne s
). De sjuka voro fritagna från den stränga fastan. Nalkades slutet

för någon, klämtades det i klockan, hvarvid abboten iklädde sig alba och stola, tog manipulum

och abbotstafven i sin hand. Hela konventet församlades i kyrkans kor. Där sjöngos några

psalmer, såsom »Judica me, Deus», hvarpå alla gingo i procession med korset, ljuset och vig-

vattnet i spetsen. Sakristanen bar den heliga oljan och duken, hvarmed oljan aftorkades. Då
de framkommit till den sjuke och psalmsången tystnat, läste den tjänstförrättaude prästen några

böner, hvarpå den sjuke aflade syndabekännelsen (confiteor) och abboten gaf honom aflösning.

Därpå smordes den sjuke och kysste korset.

Skulle den sjuke mottaga nattvarden, gick åter konventet tillbaka till kyrkan. Den tjänst-

förrättande prästen tvättade sina händer, framtog nattvardsbrödet, och tåget skred sakta tillbaka igen

till den sjuke. Han bestänktes med vigvatten, hvarpå prästen sade: »Ecce fräter, Corpus Domini

nostri Jesus Christi, quod tibi deferimus! Credis hoc illud esse, in quo est salus, vita et resur-

rectio nostra?» Den döende sade: »Credo». Han läste ännu en gång »Confiteor», hvartill alla

svarade: »Misereatur tui». Prästen gaf honom aflösning, räckte honom hostian med orden:

»Corpus Domini nostri Jesus Christi custodiat te in vitam aeternam!» 9
)

Sedan döden inträdt, utbreddes ett täcke på marken, hvarpå ströddes aska i form af ett

kors. Därpå lades liket. Täta slag på trätaflorna samt klämtning i klockorna förkunnade

slutet. Alla, till och med konverserna, församlades i kyrkan, där en dödsmässa firades. Sedan

gingo de i procession till den döde, som tvättades och bestänktes med vigvatten. Under sorge-

tonerna af »Libera me, Domine, de morte» fördes liket till kyrkan och sattes i koret. Dag och

natt vakade bröder där och förrättade mässor och böner för den aflidne
10

). Efter några dagar

begrofs han. Abboten trädde då inför altaret med stafven i handen fram till den dödes hufvud.

Vid slutet af hvarje bön svängde abboten rökelsekaret öfver kistan. Under sång af »In exitu

l
) D. S. n. 855.

2
) Ib. n. 1524. 8

) Ib. n. 2490. 4
) Ib. n. 2715. 5

) Lib. ös. kap. 92. °) Sjukhuset i Nydala

erhöll af prästen Geniutus i Fryeled 1299 en säng utom de 2 I mark pangar, han gaf klostret, och den häst, han gaf

abboten. D. S. n. 1275. Likaså i Alvastra fanns ett sjukhus, hvilket Ramborg Knutsdotter 1385 ihågkom i sitt testa-

mente. R. P. n. 2115. 7
) M. D. p. 1248 år 1157. e

) lnstitutiones kap. gen. Dist. XIII kap. 1 , M. D. p. 1257 år 1185.

9
) Lib. Us. kap. 93.

10
) Lib. Us. kap. 94.
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Israel bars den döde till grafven och nedsänktes under tonerna af »Reqili un , h.

efter bröderna afkastade sina kåpor och skottade igen grafven

öfver alla döda firades i hvarje kloster årligen en dödsmässa den 15 okl

den första dagen, sedan abboten kommit från generalkapitlet'-').

Med hänsyn till klädedräkten yrkade ordens första urkund, »Exordium coenobii et ordinis EUUUOrakt.

Cisterciensis». återgång till Benedikts regel och förbjöd alla dyrbara, prålande kläder. Simplici-

tas och paupertas skulle vara kännetecknande drag äfven för klädedräkten inom vår orden.

Visserligen var ingenting stadgadt för färgen på kläderna, men den helige Bernhard rekommen-

derade den hvita såsom uttryck för hjärtats renhet. Dock torde färgen i allmänhet skiftat något

i grått. Cistercienserna kallades på grund häraf för gråbröder (fratres grisei). Stundom plägade

de ock kallas svartbröderna efter den svarta kåpa, de togo på, när de vistades utanför klo>tret>

murar. Underkläderna utgjordes af ett slags skjorta eller tunika med trånga ärmar och

räckte ned till knäna, öfver denna bars en vidare dräkt, cuculla , med ärmar och kapuschong.

Dessutom hade de en gördel kring lifvet samt strumpor och skor. Konverserna voro lika klädda,

fast färgen kunde afvika från munkarnes. Tyget var groft, vanligen väfdt i klostret, »kloster-

vadmal» -v
). Ett bland munkarnes kännetecken, hvarigenom de skildes från konversen, var att de

ej fingo hafva skägg. Tonsuren eller »corona l
) skulle vara en bild af Kristi törnekrona.

Redan Benedikts regel förbjöd alla, som ej voro sjuka, att äta kött •')• Till och med den Föda.

\ egetabiliska födans kokning i fettämnen förbjöds af generalkapitlet. De sjuka förbjödos äfven

att äta kött från septuagesima till påsk samt alla söndagar under hela året 6
). Smör, ost och

ägg fingo ej användas till föda under adventet, fastan samt några uppräknade högtidsdagar, så-

som pingstaftonen och midsommaraftonen. Brödet var vanligen af råg, korn och hafre (panis

grossior). Hvetebröd förbjöds munkarne men var medgifvet åt främlingar och sjuka. Vin var

tillåtet men blott vattenblandadt Vid brist på vin dracks öl, mjöd, mjölk och vatten.

Då våra munkar voro hänvisade till öfvervägande vegetabilisk föda, såsom bröd, rofv

ärter, linser, bönor, äpplen, päron, måste de införa från södra och mellersta Europa åtskilliga nya

fruktträd och trädgårdsväxter. Munkarnes trädgårdar, såsom de i Värnhem och Nydala, voro

ock vida berömda 7
). Af fisk höllo de tillgodo blott med de bästa sorterna, såsom lax och ål.

De rikaste fiskeplatserna kommo ock i munkarnes ägo. Juleta kloster fick tidigt laxfiske vid

Älfkarlebv, Värnhem i Guldspångs- och Klarälfven. Alvastra ägde ett värmlandsfiske, som år

1541 gaf i afrad sjutton kärfvar och fyra stycken spiklaxar och en tunna saltgrön lax"), samt

det rika »Motala-fisket . Nydala hade ålfisket i Sken, som gaf 1600 torra ålar i afrad
''

.
I de

närbelägna sjöarna drogo bröderna sina nät, såsom Nydalamunkarne i Roseken. Huruvida de hit

upp till Sverige förde med sig några nya fisksorter, är mig obekant, men till Danmark förde de

med sig målen, som funnits i Sorösjön, samt till klostret Colbaz i Venden de hos romarne högt

skattade murenerna in
).

') Lib. Qs. kap. 98 -

s

Lib. Us kap 99. * R. P. n. 2537. ^ M. D. p. 1270. t tis. I, M. D.

p. 1247 år 1157. " M I), p. 1246 år 1152, p. 1345. v
l Likaså nunnornas i Sko. Vreta och Askaby

saml. X. p. 32 På hvarje kärfve gick 15 laxar. Codes Nydalens», Sandbergska sam! X

beger 1879 p. 12.



-34-
De stränga föreskrifterna i mat och dryck måste naturligtvis modifieras, enär de icke

kunde förverkligas i ett land med så strängt klimat som vårt. De voro gifna för ett land med
sydligare klimat och produkter. Men de voro äfven för stränga där, enär fordringarna på hvad
munkarne skulle äta och dricka icke voro naturliga, d. v. s. icke voro gifna med hänsyn till hvad en
frisk kropp behöfver, utan afsågo att med en minimal näring uppehålla lifvet, så att köttets lustar

måtte förkväfvas. Därför var det fullkomligt naturligt, att de oförnuftigt stränga buden brötos af

munkarne. Till och med kyrkans öfverhufvud i Rom dispenserade det ena klostret efter det an-

dra från observansen. Inseende det rätta uti en mildring af de gamla reglementena, tillät 1323

års generalkapitel, att ett kloster ägde rätt att äta kött, om det fått tillåtelse därtill at påfven,

men det skulle i så fall uppvisa påfvebrefvet för visitatorn. Det hjälpte icke, att Benedikt XII

1335 i sin »Constitutio» manade att återgå till den gamla strängheten 1
). När orden själf, efter

flera försök att råda bot för den allt mer sig utbredande seden att äta kött, insåg det fåfänga i

sina bemödanden, och att följden af de många lagarna endast blef större lagöfverträdelse, måste

den finna sig i det nödvändiga och »reglera oordningen» genom de s. k. pariserartiklarne 1493.

I dessa tilläts det munkarne att äta kött på söndagar, tisdagar och torsdagar utom under advent,

septuagesima, fastan och på »dies rogationum» 2
).

Blott två gånger om dagen fingo munkarne äta. Vid sex dagars poenitens, däraf en dag

på vatten och bröd, var det enligt 1184 års generalkapitels beslut abboten förbjudet att upptaga
i orden ynglingar, hvilka behöfde mat tre gånger om dagen. De tvenne måltiderna voro frukost

(mixtum) och middag (coena).

Mixtum bestod af ett fjärdedels skålpund groft bröd och en tredjedels bägare ?>

) vin eller

öl. När sakristanen slagit tre slag i stora klockan, församlades bröderna i refektoriet på sina

bestämda platser, hvarpå lektorn läste den vanliga bordsbönen före frukosten: »Välsigna, alla

goda gåfvors gifvare, dina tjänares mat och dryck», och efter måltiden: »Värdes du, o Herre,

för ditt namns skull tilldela evigt lif åt alla, som göra oss godt». Denna måltid indrogs under

fastan alla dagar med undantag af söndagarne, på »dies rogationum, quatuor temporum» och

»vigilice Domini et sanctorum» 4
).

Ccena var hufvudmåltiden 5
). Innan munkarne inträdde i refektoriet, tvättade de och tor-

kade sina händer. Vid bordet ställde de sig vid sina bestämda platser och inväntade priorn.

Sedan denne anländt, slog han med knifven på klockan (nola), hvarpå »Herre, förbarma dig»,

lästes. Därefter följde flera böner, såsom Benedicite och Fader vår. Därpå satte man sig.

Maten utgjordes af bröd och två rätter sofvel (pulmenta) G
). Men vid vissa tillfällen, såsom efter

mässor öfver aflidna och efter åderlåtning, samt till svaga och sjuka kunde en tredje rätt, en

pitancia, läggas 7
). Vid bordet härskade djup tystnad och den största ordning. Ingen fick gå

ut eller komma in utan särskild tillåtelse, sedan man satt sig, eller börja äta före priorn. Ingen

fick torka händerna eller knifven på servetten (mapula) utan att först hafva torkat dem på brö-

') Det var blott ett uttryck för den allmänna andan inom orden, när abedissan Kristina i Sko anhöll hos ärke-

biskop Johannes Jerechini att få dispens med hänsyn till köttätande, öfvergifvande af klostret och andra mindre viktiga

frågor, som betungade samvetet, såsom vid läsandet af »Ave Maria>. Till detta erhöll hon ock 1413 fullmakt. D. S.

N F. 1778. 2
) Art. Parisienses IV hos Nom. Cist. p. 697. 8

) En hemina = 0,93 liter.
4
) Lib. Us. kap. 73. 5

) Lib.

Us. kap. 76, 83-84. °) Pulmentum bestod vanligen af grönsaker, såsom ärter, linser, korngryn, rofvor och frukt.

Instituta, cap. gen. kap. 19.
7
) Pitancia bestod af fisk, ägg, mjölk, ost, honung, öl (cervitia), hvetebröd och dylikt.

Bengt Pettersson gaf 1293 Vesterlösa till Alvastra kloster på det villkor, att all afkastning af gården skulle oafkortadt

tillfalla munkarne såsom pitancia på den dag, då de förrättade årsmot efter honom och hans föräldrar. (»Omnis

proventus curiae praemissEe fideliter et integraliter collecti annuatim, sequenti die post festum Marci Evangelista? ad

totius conventus sollacium et recreacionem, in quantum valuerint pro pitancia communiter, expendantur») D. S. n. 1083
#
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det. Önskade någon salt, fick han taga det blott med knifven. När munkanre drucko de

Fatta bägaren med båda händerna. Under hela måltiden läste lektorn för dem ur den II rift.

Sa genomgick han under adventstiden delar af Esaias 1
), från nyåret till septu ' mli

hivl"-' , därefter till påsk delar af (ienesis och de öfriga historiska böckerna till kom .kerna

samt Jeremias 8
), från påsk till pingst apokalypsen *), från pingst till november konunga- och

krönikeböckerna, Jobs bok, Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan 3
), h uton

några homilier och sermones. Det af den Heliga skritt, som ej genomgicks i refektoriet, läst

i kyrkan vid vigilierna.

När måltiden var slut, slog priorn på klockan, hvarpä alla reste sig och gingo in i kyrkan

under afsjungande af Herre, förbarma dig växelvis, så att den ena kören sjöng den för

strofen, den andra kören den andra. De satte sig pä sina platser och nedföllo på sina böl

pallar, under det att från altaret lästes »Gloria Patri ''>•

Efter vespern erhöllo munkarne en förfriskning. Parvis gingo de till biberes med de

yngre i spetsen. Priorn följde efter ensam. De satte sig på sina platser efter gifvet tecken af

priorn. Bägare fyllda med vattenblandadt vin eller cervitia. gingo laget rundt, i det den. som

satt vid priorns högra sida gaf honom bägarn. Han drack och gaf kamraten till vänster o

så vidare. Vid den andra ändan på bordet, där de yngre sutto, började den yngste och

kamraten till höger och så vidare. Efter tre slag på klockan af priorn reste sig alla och gin

Bägarne lades på sin plats af kockarne, som passat upp vid bordet. Den, som ej varit närva-

rande vid »biberes», måste på kapitlet följande dag bedja om tillgift ').

Ordens medlemmar.

På iakttagandet af en kristen människas förnämsta plikter, bön och arbete, har knappast någi 'li-

stades i världen gifvits bättre exempel än inom cistercienserorden. Cisterciensermunken bad och

arbetade. Men på det att orden skulle kunna vinna ett bättre resultat, delade den det gemensamma
arbetet, hvarför tvenne slag ai klosterinvånare, munkar och konverser, uppstodo. Munken bad.

men hans bön var den liturgiska bönen. Den öfriga tiden ägnade han åt andligt arbete, »leeti

Konversen vigde sin tid till kroppsarbetet. Han gick ut på marken för att arbeta, hemma malde

han säden, valkade vadmal och beredde läder, men med meditationens och bönens tystnad.

Innan någon kunde blifva munk, måste han genomgå ett särskildt profår *), ty icke för

lätt fick klosterporten öppnas för den ankommande novisen. Apostelns maning skulle följas:

Pröfven andarna, om de äro af Gud». Hvar och en, som ville bli munk, måste själf bedja om
inträde. Då fyra dagar förflutit efter denna begäran, infördes den inträdessökande i kapitelsalen,

föll på knä och tillfrågades af abboten, hvad han önskade. Han svarade: »Guds och eder

barmhertighet». Abboten bad honom stiga upp och utlade för honom ordens stränghet,

han det oaktadt ville stå fast vid sitt beslut, sade abboten: Gud, som i dig begynt detta verk,

han fullborde det ock!> Aspiranten infördes i hospitiet, på tredje dagen ikläddes han novisdräk-

ten och infördes i noviscellen, hvarpå profåret begynte. Under denna tid stod han under novis-

mästarens ledning, som undervisade honom om klosterlifvets försakelser och mödor och utlade

för honom de tre klosterlöftena. Regeln genomgicks tre gånger och förklarades. På samma
tider som munkarne fick han arbeta, läsa, vara ledig, sofva samt äta samma mat som de.

l
) Lib. Us. kap. 1. ) Lib. Us. kap 8 3 Lib. L's kap 11, 16.

4
Lib. L

T

s. kap. 76. ') Lib. L's. kap. 80, 83. 8
) Benedikts regel kap. 58.

', Lib. Us kap. 27. I ib K 41.

Munkar :

upptagande
I Un.
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Han fick lära sig läsa, sjunga, undervisas in grammaticalibus» *) och lära sig sitt psalte-

rium utantill.

Den till novis antagne måste vara 18 år
2
). Han måste vara ogift

3
), af äkta börd, frisk

och utan lyte, ren i seder och af godt rykte. Man såg gärna, att söner af förnäma män intogos

i orden. När profåret var slut, inkallade abboten priorn, sysslomannen och några af de äldsta

i konventet till skrutinium för att rådpläga, om novisen var lämplig att bli munk. Befunnes han
detta, fick han inträda i konventsalen, hvarest han afsade sig alla sina jordiska ägodelar och

uppgjorde sitt testamente. Därefter fördes han in i kyrkan för att högtidligen aflägga löftet och

vigas till munk. Abboten vigde munkkronan med tillhjälp af sakristanen och kantorn, som af-

klippte och afrakade hans hår, lade det i »piscina» och uppbrände det. Han aflade klosterlöftet

(legit professionem), bad tre gånger: »Suscipe me, Domine», under det körerna afsjöngo »Gloria

Patri», »Kyrie eleison», m. fl. Abboten, iklädd alba och herdestafven, vigde munkkåpan, bestänkte

den med vigvatten, afklädde honom noviskläderna och påklädde honom munkdräkten, under det

han läste: »Exuat te Dominus», och körerna sjöngo: »Veni Creator». Den invigde leddes därpå

till sin plats i koret, och abboten läste »Credo» och »Dominus vobiscum» 4
), hvarpå den heliga

nattvarden utdelades till den invigdes stadfästelse "')• Därmed var den högtidliga akten afslutad,

klosterporten stängd, och munkens hela lif för framtiden vigdt åt orden. Han var död för det

borgerliga samhället och utesluten från sin ätt. Munkdräkten fick aldrig afläggas. Gjorde någon

detta, var han »fugitivus» och drabbades af påfvens och ordens samfällda straff. All beröring

med världen var honom förbjuden. Intet fick företagas utan abbotens eller priorns vetskap. Inga

bref fingo afsändas till anhöriga eller någon annan person utan abbotens kännedom 6
). Endast

sällan tilläts det honom att lämna klostret för att besöka sina anhöriga, men då måste han vandra

till fots och utanför klostret iakttaga regeln. Inom klostermurarna förde han ett stilla, af världen

obemärkt och försakande lif, hängifvet åt träget arbete och gudaktighetsöfningar. Inträdet i klostret

var uppgifvande af världsliga nöjen, men novisen afstod gärna därifrån, helst som vigningen till

munk i den högtvälsignade jungfruns orden ansågs som en himmelsk kallelse, full af gudom-

lig nåd.

Konverser. Konverserna utgjorde klostrets tjänstepersonal, hvartill togos män, som voro lämpliga för

kroppsarbetet 7
), under det att personer med lust och fallenhet för studier blefvo munkar. Kon-

verserna måste under konversmästarens ledning genomgå en pröfvotid af sex månader 8
), hvar-

under de fingo gå klädda i sin världsliga dräkt. De måste under proftiden visa sig nöjda med
klostrets enkla kost, äta blott två gånger om dagen och förrätta en dagakarls sysslor. Befunnos

de vara dugliga arbetare, rakades håret till tonsur och de aflade löftet. Upptagandet skedde ej i

kyrkan utan i konventssalen inför klosterbröderna, hvarvid adepten afsade sig all egendom, knä-

böjande lade sin hand i abbotens och lofvade honom orubblig lydnad intill döden. Den ed, som

i början fordrades af dem, afskaffades år 1183 ;

'j. En särskild regel var skrifven för dem : Regula

conversorum ordinis Cisterciensis secundum instituta Sancti Bernhardi 10
), som gällde för Clair-

vauxlinien och således äfven för våra svenska kloster, och som noga reglerade deras lif och

ställning till munkarne. Dock ägde en sträng åtskillnad rum mellan munkar och konverser, ehuru

denna ej hade sin grund i en fåfäng rangskillnad, utan hvart och ett af dessa stånd represen-

l
) Libellus novell def.: Dist. XI kap. I. *) M. D. p. 1248 år 1157. 3

) Om en man, som vid inträdet var bun

den af äktenskapets band, upptagits i orden, utstöttes han, när konventet fått veta, att han var gift. Blott om det med

biskopens eller en annan trovärdig mans sigill kunde intygas, att hans hustru genom att förbinda sig till kyskhets-

löftet löst honom från en makes plikter, kunde han upptagas, sedan han ånyo genomgått ett profår. *) Lib. Us. Kap.

102.
5
) Libellus nov. def.: Dist. IX kap. I. °) M. D. p. 1284. 7

) M. D. p. 1338. 8
) M. D. p. 1327. 9

j Ib. p. 1255.

10
) Ib. p. 1647 f.
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terade en af de två viktigaste uppgifterna i orden — bön och arbete. En Itonvers kunde aldrig

blifva munk '). Konverserna gingO kladda i samma dräkt, som blott till färgen skild' <:i munkar-

nes, åtO samma mat som de, biktade lika ofta. åderlätOS OCh bäret rakades lika men k'

versen var och förblef munkens dräng. Konverserna bodde utanför klostermuren i konvi

den, bildade ett coenobium för sig, hade eget kapitel, som hölls hvarje söndag med abboten eller

hans representant som ordförande, hade egen ingång i kyrkan och ett särskildt kor i västra hälf-

ten i denna. Vägen till alla högre ämbeten, såsom att bli abbot, prior, syssloman eller Icon-

versmästare, stod stängd för dem, enär det till att bekläda en sådan post fordrades att vara munk.

Vid behandlingen af klostrets viktigaste frågor, såsom abbotsval, hade de ej säte och stämma i

kapitlet. Det var noga sörjdt för att intet skulle draga uppmärksamheten och intresset bort från

arbetet. Alla bokliga studier och vetenskaper voro konverserna förbjudna. Bönerna, såsom

Fader vår», »Herre förbarma dig och Ave Maria» samt »Tron», lärdes utantill genom muntlig

undervisning.

Denna arbetareskara förstodo klostren väl att använda. Tidigt stego konverserna upp.

När den stora klockan i kyrkan ringt och den första psalmen af matutinen börjats, gingo de att

höra denna tidegärd, hvarpå de togo sina mössor (caputser) och gingo till sina arbeten såsom att

tröska, fodra kreaturen, mjölka och smida. De arbetade ej på söndagarna och de stora högtids-

dagarna. Till dessa hörde jul med de tre följande dagarna, nyårsdagen, trettondagen, paraskevä,

långfredagen, påskdagen och annandagen, Kristi himmelsfärdsdag, pingstdagen och annandagen,

alla Mana-tester, Kilippi, Jacobs, Johannis, Petri, och Pauli dag, Johannes döparens födelsedag,

aposteln Jacobs, Laurentii, Bartolomei, aposteln Mattei, Michaeli, Simon Juda> dag, allhelgona-

dagen, Martin Biskops, apostlarne Andreas' och Tomas' dag samt den dag, då kyrkan invigdes

Däremot på de mindre helgdagarna, såsom Benedikts och Bernhards dagar, arbetade konverserna

men munkarne hvilade.

I spetsen för konverserna stod konversmästaren (»magister conversorum )
'>. Han var

munk och deras biktfader. En gång i veckan skulle han göra sin rond i verkstäderna och sjuk-

huset för att höra bikt och tala med de sjuka. Han skulle vara ett föredöme för konverserna i

goda seder.

Konverserna utgjorde en tigande arbetareskara. Blott efter gifvet tecken var dem tillåtet

att tala med sina förmän och då blott om saker, som rörde arbetet. Allt var noga sörjdt för att

ej arbetet hindrades af onödigt tal. I verkstäder och kök, på åker och äng, i matsal och sjuk-

hus härskade tystnad. Blott arbetets ljud, ej arbetarnes, fick höras r>

)- Hvar och en, som bröt

denna kalla tystnad, beröfvades en sofvelrätt och måste på nästa kapitel göra afbön, då han

ådörndes en dags vatten och bröd. Stilla kommo bröderna från och gingo till landtgärdarne.

Mötte de någon på vägen, gingo de tysta förbi. Tilltalades de, svarade de blott, om frågan

gäilde vägen eller något förloradt kreatur. Ville den mötande fortsätta samtalet, svarade de blott,

att de ej fingo tala med en främling, och gingo vidare.

' Denna tystnad utöfvade en stor inflytelse på orden. Den gjorde medlemmarne otillgäng-

liga för världen, skapade ett lydigt och flitigt folk, som, nöjdt med sin ringa lott, punktligt och

troget arbetade på klostrets bästa. Med dessa konverser satte cistercienserna sin prägel på den

omgifvande nejden; genom den stränga tystnaden lyckades de utestänga allt världsligt inflytande

på orden, som var och förblef en liten värld för sig.

') Ib. p. 1365. *) Ib. p. 1410. 3
) Libellus antiqv. det": Dist. XIV kap. ;;. *) Institutions VID

kap. 7. Det berättas att, när en man besökte S:t Bernhard, det var så tyst i det folkrika klostret midt pä I;

dagen, som om det varit midt på natten.
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Famiiiares. Till klostren hörde vidare en tredje klass af medlemmar, de s. k. familiares, som utgjorde

klostrets familia. De voro tjänare, statare och torpare. De bodde i klostrets närhet eller på landt-

gårdarne. Landborna torde ock höra till klostrets familj. De arrenderade utjordarne och be-

talade en årlig afrad, hvilken vanligen utgick i naturaprodukter, såsom råg, korn, hafre, hö och
smör l

).

Pensionärer. På klostergårdarne fingo lekmän med sina familjer bosätta sig såsom pensionärer. De
fingo bo i de »renlifves» närhet och upptagas i deras brödraskap för lif och död, på det att de
skulle få deltaga i klostrets dagliga böner och gudstjänst samt efter döden få del af de goda
verk, som gjordes i hela orden. De voro ofta ett slags »undantagsfolk», som åto klostrets mat.

Men de måste för detta donera penningar eller jord, som kunde motsvara lifstidsunderhållet.

Dessa förmåner voro mycket eftersökta, enär pensionärerna fingo njuta af klostrets frid och hägn
samt deras barn undervisas af munkarne. Många sådana, som vårdats på klostergården och
uppvuxit i klostrets hägn, mindes det sedan med tacksamhet i sina testamenten.

Johan Erlandsson gaf 1327 till samma kloster, där han valde graf åt sig och sin hustru,

för sina synders förlåtelse 40 marker penningar, 20 tunnor råg, V2 mark korn, 6 kohudar, 4 ox-

hudar samt sin gård i Hästholmen och sina lösören i den gård Höja på berget 2
), han på sin

och sin hustrus lifstid fått sig af munkarne upplåten, »emedan de vördnadsvärde munkarne hafva

födt mig från min barndom och i allting hederligt och berömligt behandlat och älskat mig» 3
).

Ramborg Knutsdotter gaf till Alvastra 1374 Mossle i Vernamo, Kullatorp i Ödeshögs soc-

ken samt en gård i Tuna och kvarnen nära Vaddby på det villkor, att hon med en tjänarinna

skulle få bebo den af fru Birgitta bebodda gården norr om klosterkyrkan samt få lifstidsunder-

håll af klostret och få fritt tillträde till kyrkan (»In parte aquilonari ab ecclesia dicti coenobii eam
curiam, in qua quondam residebat domina Ffyrgitta piae recordationis ad dies meos et una cum
ancilla et liberum aditum in dictam ecclesiam introeundi» 4

). År 1385 uttalar Ramborg i ett

testamente till Alvastra, att »det sörjt kärleksfullt för mitt timliga och eviga val» 5
).

Erik Thuresson och hans hustru Helena Ingemarsdotter gåfvo omkring 1406 till Nydala kloster

många gårdar på villkor, att de skulle få sin bärgning till döddagar och hus att bo uti, men själfva

skulle de kläda sig. De betingade sig dessutom en mässa i veckan för sina egna, sina föräl-

drars och alla kristna själar
6
). Peter Bryniulfsson gaf 1413 som »ingift» många gårdar till samma

kloster 7
). Peter Nilsson och hans hustru, som gåfvo 4 gårdar till Nydala, upptogos 1417 i dess

brödraskap för att där hafva sitt uppehälle med mat, dryck och kläder, om de behöfde

detta
8
). Äfven präster lämnade sitt kall och slogo sig ned på klostergården. Prästen

Håkan i Bondstorp, som 1358 ingick i Nydala kloster, »dock icke såsom munk», gaf såsom in-

gift en gård i Bondstorp samt 20 marker penningar på det villkor, att så länge han kom att

kvarstanna, han skulle för sig och sin dräng åtnjuta fri kost samt foder för sin häst. Däremot

ville han själf skaffa kläder för sig och sin dräng <J

).

När pensionärerna dött, tillställde klostren efter dem graföl. Kristin Gislsdotter hade med
sin man upptagits i Nydala klosters brödraskap. Hon gaf 1391 för att godtgöra klostrets kost-

nader för sin mans begrafning och för ett »aerffwe», som det hållit efter honom, 20 lödiga mar-

ker silfver, och pantsatte för denna summa 3 gårdar 10
).

a
) Så länge dessa afgälder ordentligt inbetaides, voro de en riklig inkomstkälla för klostren. Men ofta förnimma

vi klagan öfver landbornas försummelse och tredska i att fullgöra sina skyldigheter. Om afraden se Olof Brors

jordabok öfver Alvastra samt Nydala klosters kodex. 2
) Nu jägmästareboställe. 8

) D. S. n. 2602. 4
) R. A. P. 1374 2P

A.

*) R. A. P. 1385 n
/s.

6
) D. g. N. F. n. 740, 799. 7

) Ib. n. 1715.
8
) Ib. n. 2320. 9

) R. P. n. 394. I0
) R. P. n 2563.
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Klostrens Imbetsmtn*

I spetsen för hvarje kloster stod en aböot 1
). Valet af denne förrättades i det vakanta

klostret inför den presiderande laderabbi »ten, hvarvid de bestämmelser, som voro gifna i charta

caritatis
8
), och besluten på generalkapitlen måste noga följas, »enär klostrets väl och ve berodde

på u^n valde . På valdagen församlades munkarne i koret, hvarefter visitatorn läste öfver den

aflidne abboten »Requiescat och kantorn sjöng »De profundis». Inga konverser hade valrätt

och valet skulle ske utan påtryckning genom löften eller hotelser'). 1 K arken visitatorn eller

någon af hans följeslagare voro valbara, förrän de återvändt till sina egna kloster
5
). Valet för-

rättades af elektorer, som voro kända för rena seder och oförvitligt lif. I Gementina fanns en

föreskrift, som sade, att elektorerna skulle föreslås af priorn, subpriorn och cellerarius, hvartill 1_*7'>

års generalkapitel fogade den förklaringen, att detta skulle ske etter råd af de .äldsta (seniore

i klostret och i synnerhet af biktfäderna
,;

). Kunde priorn, subpriorn och sysslomannen ej bli

ense att nämna elektorerna, skulle faderabboten söka förmå dem till enhet, i annat fall ägde han

rätt att supplera bristen
7
). Elektorernas namn pröfvades därigenom, att hvar och en bland de

ölriga munkarne ägde rätt att framställa anmärkningar mot dem, på grund hvaraf deras namn

sedan af valförrättaren antogos eller kasserades. De som hade bestått denna skärseld, hade på

samma gång fått ett offentligt vitsord om sin vandel.

Den valbare kandidaten måste vara »competentis litteraturs et rnaxime circa Romarn vita?

laudabilis et setatis legitima?», så att han åtminstone in suo capitulo sciat et possit ad a.'difica-

tionem proponere verbum Dei et in capitulo generali litteraliter loqui»
H
). I början af ordens till-

varo fordrades alla röster för att bli vald, men då denna enighet ej alltid, icke ens efter abbotens

inskridande, kunde uppnås, fordrades efter år 1312 och 1317 för valets bekräftande af valförrätta-

ren två tredjedelar af de afgifna rösterna. Den valde sade sitt »Consentio», hvarpå Te Deum
afsjöngs. I procession gingo därpå munkarne till kapitelsalen, där abboten aflade sin ed och

valförrättaren inskärpte den valdes tvåfaldiga plikter, hans andliga (curse spirituales), i det han

öfverlämnade till honom regeln, och hans timliga (cune temporales), i det han gaf honom abbot-

nycklarna. Hvarje medlem i klostret knäföll för abboten, afgaf löfte om lydnad till döden och

fick mottaga af honom fredskyssen. Ingen, som blifvit vald, fick undandraga sig denna utmär-

kelse genom att öfverklaga valet
9
).

På valet följde sedermera den egentliga benediktionen eller konsekrationen genom suffragan-

biskopen eller en annan biskop, som hade -communionem et gratiam sedis apostolica; . Då

*) M D. p. 1486. 2
) Kap. IV. 3

) M. D. p. 1253 år 1181. ' Winter III p. 261 f.
'") M. D. p. 1351,

1470, åren 1230, 1276 och 1282 ") M. D. p 1454. Jfr. Urban IV:s bulla: Xom Cist. p. 422 "Prior de consilio cel-

lerarii et trium el quatuor seniorum electores eliget"'.
7
) M. D. p 1435 år 1271.

s
) M. D p. 1359, 1377. ") En redo

görelse för, huru valet gick tillväga i Xydala, när Tore 1483 den •
i valdes till abbot, finnes i det valprotokoll, som

då uppgjordes. Deltagande i valet voro priorn Olaus, seniorerna Xicolaus Petri, Johannes Laurentii och Ni 'lavi

samt öfriga konventualer i Xydala, hvilka församlats, när abboten i Alvastra, Magnus, kom för att i förening med abbo-

tarne Petrus i Värnhem och Sven i Juleta visitera klostret Konventet hade anmält vakansen, sägande, att "de \

såsom en hjord utan herde". Enhälligt utsago de med sina röster en munk vid namn Tore ur sin egen krets, hvarpå

de yrkade på valets bekräftelse. Vi låta härpå protokollskrifvaren själ I* fortsätta: "Omnibus igitur et singulis secundum mo-

dum et formam in lihris ordinis expressam habitis et sollemniter celebratis in capitulo et in örat' Dei

adjutorio, missa de Sancto Spiritu sollemniter celebrata, oratione cum prostrationibus devote emissa, ipsum conrirma-

vimus, ymnidictis laudibus installavimus, sacramento et professionibus praestitis et factis et ordini debitis et consu

ipsum in patrem et pastorem et abbatem prsefecimus eidem regimen et administrationen] dietas domus cum claviuffl

traditione et Eamiliae subjectione locis quibus decuit et oportuit assignantes eidem*. K. A P. 1483 d
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biskopen nalkades, mötte konventet honom vid klosterporten i procession med kors, ljus, rökelse-

kar och vigvatten ')• Iklädd alba, stola och pluvialis, framträdde abboten till högaltaret. Sedan
biskopen sport konventet, om valet var kanoniskt förrättadt, frågade han abboten: »Vill du följa

S:t Benedikts regel, tillhålla dina underlydande att följa den, tillse om god ordning och klosterlig

disciplin, troget förvalta ägodelarna samt använda dem till fattiga bröders och främlingars nytta,

vara mig och mina efterföljare hörsamma?» Under växelsånger af körerna räckte biskopen honom
regeln, satte ringen på högra handens ringfinger, gaf honom herdestafven och satte mitran på
hans hufvud, hvarefter abboten aflade sin obediens efter följarde formulär: »EgoN.. abbas Cister-

tii, subjectionem, reverentiam et obedientiam a sanctis patribus institutam, secundum regulam S.

Benedicti tibi, Pater N. Episcope, tuisque successoribus canonice substituendis et sanctae sedi

Cabilonensi, salvo ordine nostro, perpetuo me exhibiturum promitto» 2
). Biskopen gaf honom

nattvarden, ledde honom till abbotstolen med orden: »Stå i rättfärdigket och helighet på din af

Gud dig gifna plats! Regera med full och fri makt ditt kloster, dess hjord och allt inom och

utom, andligt och värdsligt!»
3
). Öfver benediktionen utfärdade biskopen bevis 4

).

Abboten hade högsta ledningen af det hela, var ansvarig för tukt, ordning och själavård.

Alla öfriga tjänstemän fungerade med hans fullmakt och utnämndes af honom efter de äldstes

råd 5
). Han representerade som prelat klostret utåt, där hans plats var näst efter biskoparne och

framför de världsliga stormännen, afslöt i konventets namn köpekontrakt och försåg detta med sitt

sigill, mottog gäster och spisade med dem vid sitt eget bord. Han bebodde eget hus, abbots-

huset, med eget refektorium och dormitorium, hade egna tjänare och eget kök. Blott i närvaro af

en tredje person fick han tilltalas. Han och priorn tilltalades med »I» (vos) eller i tredje perso-

nen, under det alla bröder kallades »du». Han innehade förnämsta platsen närmast altaret i

högra koret, hvarifrån blott straff, ådömda af generalkapitlet, kunde utestänga honom. Abboten

förrättade alla sakramentala funktioner. Han vigde noviser, vid kyndelsmässan vaxljusen, på

askonsdagen askan, på palmsöndagen kvistarna, på påskaftonen elden och rökelsen. Han intone-

rade i koret och vid processionen den första antifonen, läste »Pater noster» vid de två förnämsta

tidegärderna, matutinen och vespern, förrättade hvarje dag kollationen samt vigilian till de stora

högtidsdagarna, såsom palmsöndagen, påsk, Kristi himmelsfärdsdag, pingst, jul, alla Mariadagar,

Benedikts- och Bernhardsdagen samt årsdagen af klosterkyrkans invigning. Öfver klostrets in-

vånare hade han biskoplig uppsikt och domsrätt. Han bestämde efter seniorernas råd lämpliga

munkar till präster, hvilka därpå utan examen ordinerades af biskopen. Alla medlemmar kunde

han »promovera» och »degradera». Som ordförande i kapitlet ålade han de skyldiga de olika

straffgraderna inför priorn eller subpriorn af »gravis culpa» och »levis culpa», gaf absolution åt

alla utom till dem, som gjort sig skyldiga till simoni, mord, öfvervåld på abbot eller biskop och

förfalskning af påfvebref. I sådana fall hänsköts målet till generalkapitlet
<;

). Inom klostret var

abboten högsta instans för vädjan. Abboten borde ej fatta något beslut, innan han rådfrågat de

äldste i konventet och i viktigare angelägenheter hela konventet 7
). Abbotens oberoende af kon-

ventet visar sig i sigillrätten. Abboten hade sigill, konventet icke 8
).

J
) M. D. p. 1374 år 1241. 2

j Att förändra detta eller använda annat formulär var förbjudet vid afsättnings-

straff. M. D. p. 1339, Institutiones cap. gen : Dist. IL kap. 6 Jfr. Winters formulär I p. 11 och J. Wallin : Gotl. Sami.

I p. 54 f.
3
) Muck: I p. 563 f. ") Ett sådant utställde biskop Konrad Rogge 1483 den 28 Juli, när han vigde Sven i

Saba till abbot. R. A. P 1483 28
A-

5
) Libellus novell, def: Dist VIII kap. 4. °) Institutiones cap. gen : Dist. IV kap.

5. 7
) Benedikts regel. kap. III.

H
) Hvarje konvent, som hade sigill, ålades af generalkapitlet 1218 att förstöra det.

Då Nydala 1300 afstod tionden i Östbo och Östra härad mot befrielse från biskopsgästningen, heter det vid brefvets

besegling: "Nos vero conventus secundum instituta nostri ordinis sigillo autentico non utimur, sigillo venerabilis patris

domini Abrahe abbatis Alvastrensis in testimonium et munimen perpetuum fecimus roborari". D. S. n. 1320.
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Närmast abboten i rang stod priorn, som, nä>- han var frånvarande, var han tälll Pnon.

dåre i allt utom vid gudstjänsten och de sakramentala förrättningarne, såsom vig il munl

och ljus. Han hade sin plats i vänstra koret närmast högaltaret midt emotabboten. Vid kapitel-

sammanträden och kollationer satt han vid abbotens högra sida och varjämte under] och

sysslomannen själfskrifven medlem af seniorsrådet. Han hade ledningen af allt,

betet och < ilningarna inom klostret. Genom att ringa i klockan eller sia på taflo

kallade han bröderna till kapitlet, gaf tecken, att de skulle tvätta sig, satt vid klockan i refektoriet

och gaf med denna tecken, när måltiden skulle börja och sluta. Munkar och konve urnan-

kallades på hans kontor (audientia), där arbetet fördelades för hvarje dag. På abbotens befall-

ning hörde priorn bikt och gaf atlösning. Han vakade öfver ordensreglernas efterlefnad ').

Underpriorn ersatte priorn vid dennes frånvaro och hjälpte till vid utförandet af dennes Umderpi

-anden. Han väckte bröderna till matutinen, gick i spetsen för dem till koret, öfvervakade,

att de under tidegärderna och under tiden mellan dessa, vid studiet och i kapitelsalen, uppförde

sig ordentligt samt på befallning hörde bikt, när munkar, lekmannabröder och de sjuka så ön-

skade. När priorn i sin tur hjälpte till i köket eller vid serveringen, satt underpriorn vid refek-

toriets klocka (nola). Vid utgåendet från refektoriet till kyrkan efter måltiden, gick han ensam

efter de parvis ställda bröderna *\

I spetsen för dem, som genomgingo profåret, stod novismästaren, som enligt Benedikts nästa-

regel skulle vara en gammal man, duglig att vinna själarne 8
). Han bodde i noviscellen, införde

""

aspirantema i klosterordningen, föreläste och förklarade för dem klosterregeln. Han ledde dem

till kyrkan, kapitelsalen och arbetet, hörde deras bikt samt straffade dem vid försummelser. På

den dag, då novisen skulle vigas till munk, ledde han honom till kapitlet, förhörde honom i regeln,

läste löftena för den, som ej kunde läsa innantill, höll bläck och penna till hands i och för

undertecknande af den vigdes namn på professkortet, anskaffade vigvatten och kåpa samt bi-

trädde med påklädandet af denna. Han lämnade den nyvigde därpå en bägare och tallrik och

anvisade honom plats vid bordet i munkarnes refektorium samt lägerplatsen i deras dormitoiium.

Under ett par månader efter vigningsdagen lick munken röna hans hjälp och ledning '
.

Sakrislaneii ombesörjde med sina två medhjälpare gudstjänstens yttre anordning. Han Sakristanen.

skötte klostrets ur ^ horologium temperave»\ ringde till tidegärderna, kapitlet, mixtum», bibei

och kollationen. Belysningen i klostret sköttes af honom: han tände ljus i dormitorium och kyr-

kan vid matutinen och i gången från dormitoriet till kyrkan. Han öppnade kyrkdörrarne om
morgonen och stängde dem om aftonen, tände vaxljusen och satte kandelabrarne på deras plat-

ser samt gaf några ljus åt sjukvårdaren och sysslomannen. Han framlade stolan och stafven ät

abboten; frambar vaxljusen på kyndelsmässodagen, askan på askonsdagen, kvistarna på palm-

söndagen och elden på påskdagen, då de skulle vigas, utdelade kvistarna och vaxljusen till folket,

bar den heliga oljan och torkklädet vid utdelandet af den sista smörjeisen, biträdde abboten, då

tonsuren rakades, och uppbrände håret i det bestämda kärlet i kyrkan (»in piscina , förvarade,

framlade och borttog de liturgiska böckerna, präst- och altardräkterna samt de heliga kär!

Han bakade, iklädd alban, oblaterna till hostian i ett särskildt förfärdigadt järn. Han

kalken och sopade kyrkan '"')•

I 14:de seklet tilläts konventet hafva eget sigill, men da var redan den gamla anden viken bort II
;^on-

ventssigillet borde innehålla Jungfru Mana bild Lihelhis Novell, del'. Di-a IX kap. 1 . I abt '• m-

graveradt abbotens bild med herdestatven i handen. (M. D. p. 1294 ar 1200). Se YVallin: C.otl. i

schen n:o 10 och 13.

') Liber (Js kap. 111. 2
) Liber Us. kap 11.' Kap 58. ' Liber Ua kap 113. ' Lib I

- 114.
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kantorn. Kantorn och hans modhjälpare, underkantorn, dirigerade kultens vokala parti och vakade
öfver de liturgiska böckerna. Den förra stod i högra koret och den senare i det vänstra. De
intonerade och ledde hvar sin kör, straffade sångarne för försummelser vid antifonerna, respon-

sorierna och psalmerna. De framburo och lade på sina platser framför hvarje munk och öfriga

kyrkobesökande de böcker, som användes vid gudstjänsten. Från och till refektoriet, sjukhuset,

noviscellen och kapitlet buro de böckerna. Efter kollationen stängde kantorn biblioteket (armarium)

och höll det stängdt på tider, som voro bestämda till arbete, sömn, måltider och vesperns firande.

Han skref dödsrullorna (»brevia pro defunctis»), läste dem i kapitlet och bortsände dem till andra

kloster för att läsas. Alla viktiga händelser, som timat i klostret och kommit till dess kunskap,

upptecknade han. Han var klostrets skrifvare och arkivarie *).

Sjnkvårdaren. Sjukvårdaren (infirmarius, magister infirmorum) hade uppsikt öfver sjukhuset, hvarest han

höll de gudstjänstliga tiderna med de sjuka. I sjukhuset måste sträng tystnad härska. När den

sjuke kommit till infirmatoriet, gaf sjukvårdaren honom hans bägare och tallrik samt anvisade

honom bädden. Han tände ljus i infirmatoriet vid matutinen, uppgjorde eld i spisen vintertiden,

hämtade vigvattnet på söndagarna samt tvättade på lördagarna de sjukes fötter och piskade deras

kläder. När någon dött, ombesörjde sjukvårdaren, att liket lades på ett bårtäcke, och slog täta slag

på taflorna framför klosterporten för att kalla bröderna tillsamman. Han värmde vatten att tvätta

liket med, anskaffade likkista (feretrum), öppnade grafven och ombesörjde allt, hvad som hörde

till begrafningen 2
).

Sysslomannen eller källarmästaren (cellerarius)
3
), som var förvaltare af klostrets ekonomi,

hade uppsikt öfver källare och visthus. Vid hans sida stod ofta en undersyssloman (sub-

cellerarius). Sysslomannen fick tala med alla utom med munkar och noviser. Hans ämbete fordrade

detta. Klostrets löpande utgifter och inkomster ombesörjdes af honom, för hvilka han en gång

i månaden måste redogöra inför abboten. Han hade uppsikt öfver utgårdarna och uppbar af-

raden af dessa. Att sörja för konventets föda ålåg honom. Han anskaffade till abbotens och

munkarnes kök sofvel (pulmenta), lade salt däri och utdelade maten i portioner på tallrikarna.

Ingens rätt fick utbytas mot en annans eller förökas utan priorns befallning. Blott de åderlåtna

(minuti) och de, som förrättat årsmot, fingo en extra portion (pitancia). Bröd, vin, öl och mjöd

anskaffade han likaledes. Han åt tillsammans med kökspersonalen och tjänarne efter de öfriga

munkarne och hade rätt att gå ut ur refektoriet och dormitoriet, när helst han behag£de. På

lördagen uppräknade sysslomannen servisen och kökskärlen samt öfverlämnade dem åt den nya

köksbetjäningen, som skulle fungera under den kommande veckan. Tvenne konverser passade

alltid upp i köket och diskade kärlen. När alla medlemmarne på långfredagsaftonen skulle mot-

taga nattvarden, lät sysslomannen innan dess konverser värma vatten, anskaffa tvättkärl och

handdukar samt hjälpa till, då munkarne tvättade de fattigas fötter
4
).

Skaffaren. Skajfaren (refectorarius) hade tillsyn öfver matsalen. Han fördelade och framlade för no-

viserna brödet, drycken, servetterna (mapulas) och bägarna samt förvarade öfverlefvorna efter

novisernas måltid
y
).

Portvakten. Portvakten gick efter matutinens slut till porten. Då en främmande klappade på dörren,

öppnade han. Ödmjukt frågade han, hvem främlingen vore, och hvad han ville. Han mottog

honom därpå med böjda knän, bad honom taga plats i portcellen och dröja, medan han gick

till abboten för att anmäla den ankomne. Återkommen förde han den främmande in på gården

och öfverlämnade honom till tvenne munkar, som förde honom till abboten. Kom en främmande

under pågående tidegärd, mottogs han med det vanliga »Gratias» och »Benedicite», infördes i

') Lib. Us. kap. 115.
2
) Lib. Us. kap. 116. 8

) D. S. n. 3330. 4
) Lib. 117. 5

) Lib. Us kap. 118.
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portcellen och underrättades, att tystnad här måste hällas under gudstjänst, och bads där-

för afvakta svar etter dennas slut. (lasten leddes till kyrkan, där böner höllos for honom, hvar-

efter han fördes till hospitiet. Kvinnor afvisades vid porten. Bröd utdelades d, mde
fattiga. En underportvakt fanns, som tjänstgjorde, när den ordinarie bevistade kapitlet elle

tjänsten eller åt tillsamman med tjänarne. Till kompletorium satt vakten vid porten, då han gick

till dormitoriet för att sofva ').

Utom dessa nämnda personer funnos andra, som voro föreståndare för de särskilda yrkena,

såsom skräddare, skomakare, snickare och smeder.

Tukten.

Ju mer cistercienserna lefde ett sant kristligt lit", desto Lättare var det att upprätthålla tukt

och ordning. Men då lifvet började aftyna, begynte ock den reguliera observansen att åsido-

sattas. Stränga straff tur brott mot ordens reglementen stadgade generalkapitlet. Sådana straff-

bestämmelser uträttade på sin höjd blott, att den formella observansen iakttogs; hvad fäderna

åsyftade — ingjutande af lif i orden — vanns ej på lagstiftningens väg. Det svåraste straff,

som inom det jordiska samfundet kan drabba någon, nämligen dödsstraffet, verkställdes icke,

enär »ecclesia sanguinem non sitit». De, som gjort sig skyldiga till ett sådant, öfverlämnades

till världslig domstol 2
). Ett straff var att ur orden utesluta grofva förbrytare, t. ex. sådana, som

gjort sig skyldiga till mord, förskingring, brand, öfvervåld mot abboten, sammansvärjning, att

beröfva dem munkdräkten och med vanfrejdsbetyg »sända dem på porten» utan hopp om att

kunna återupptagas 3
). De »bannlystes» namn skulle uppskrifvas i en särskild bok, libellus

emissorum», och uppläsas på generalkapitlet, hvarpå de skyldige på palmsöndagen af abboten skulle

i Fadrens, Sonens och den Helige Andes, jungfru Marias, alla helgons och hela ordens namn ex-

kommuniceras 4
). Men då detta uteslutande medförde menliga följder för orden, i det att de för-

drifha utmålade lifvet i klostret i de svartaste färger, fann man rådligast att sätta sådana för-

brytare i fängsligt förvar, och det påbjöds, att fängelse skjjlle finnas i hvarje kloster '

. Livstids-

fängelse var det svåraste straff, någon kunde erhålla, tortyr fick icke användas.

Mot rymmare utfärdades straffbestämmelser. Den som »gått ut» ur klostret och stannat

ute 11 dagar eller mindre, kunde upptagas i den grad, han förut varit. Men om han varit borta

längre tid, kunde han restitueras lörst efter ett längre straff, nämligen sedan han hvarje fredag

ett helt år slitit spö i kapitlet, ätit det grofva brödet och under ett år intagit sin måltid på mar-

ken samt dubbelt så länge, som han fört vagabondlif utom klostret, gått iklädd »habitus fami-

liaris» '"').

De straff, hvartill vanligen de brottsliga dömdes, voro af två slag, gravis eulpa» och levis

eulpa». Det förra straffet bestod däri, att den skyldige »excommunicatur ab oratorio et a mensa

ådömdes en viss plats, vanligen den sista i konventet. En äldre broder sattes att tros nom
och förmå honom till ånger och ödmjukhet; förböner höllos för honom i kapitlet. Linder guds-

tjänsten låg han framstupa på marken vid kyrkdörren och utan hufvudbonad. Den förut

knappt tilltagna kosten förminskades och fick ej intagas i refektorict utan ute på mark lan

alla ätit. Brödet var af gröfsta slag. De kärl, hvarpå han ätit, krossades eller de

») Lib. Us. kap. 120. '-) Institutiones c*p. gen.: Dist. VIII. kap. 12. *) M. D. p. 1323 år I M. I>. p.

U.V.. Institutiones cap. gen.: Dist. VI. kap. 4. ' M. D. p. 1350 Jfr. 1303. '') M l> p 1436 il 12

gen.: kap. 64. 7
) Reg. Bened. kap. 44.
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fattiga. När hans bottid utlupit, upptogs han åter efter att hafva på knä bedt abboten och kon-

ventet om tillgift.

Det senare straffet (»levis culpa ) var lindrigare och ådömdes för smärre förbrytelser. Den

skyldige fick ej arbeta, låg under förra delen af gudstjänsten framstupa framför uppgången till

koret, åt utom refektoriet på marken, sedan tjänarne ätit, och gick »ad biberes», först sedan de

öfriga druckit. Drabbade detta straff priorn eller underpriorn, fingo de ej förrätta sina guds-

tjänstliga funktioner, under det att abboten i liknande fall ej förlorade något af sin ämbetsmakt 1
).

Särskilda smärre straffbestämmelser funnos. Den, som bröt tystnaden vid måltiden, straf-

fades med förlust af bröd, vatten och salt. Den, som på annan plats gjort sig skyldig till sam-

ma förseelse, dömdes till en dags vatten och bröd samt att gisslas i konventet 2
).

Förfallet.

Då orden kom hit upp till Norden, stod den i sin skönaste blomstring. Den helige Bern-

hards lärjungar voro besjälade af hans ande och sökte ingjuta densamma hos sina efterkom-

mande. Traditionen förmäler om dem många drag af kristlig kärlek, om den än låtit en för-

skönande gloria hvila öfver de första cisterciensermunkarnes minne. Afven historien bekräftar

den vördnad och glädje, hvarmed de mottogos. De talrika testamenten, som innehöllo gåfvor,

och begäran om tillåtelse att få lägerstad på deras kyrkogårdar och få del af deras förböner

och goda verk, visa folkets förtroende för munkarne. Om konung Knut Erikssons (1167— 1185)

omdöme om dem, se ofvan p. 41. Men huru länge den ursprungliga hänförelsen varade inom

orden, kunna vi ej med historiska bevis ådagalägga, enär urkunderna nästan uteslutande utgöras

af testamenten, bytes- och köpebref, påfliga bullor m. m. Att eftervärlden ej har någon känne-

dom om det sedliga tillståndet i klostren, hafva ordens fäder noga sörjt för, emedan de hafva på
generalkapitlet förbjudit att omtala och uppteckna de förseelser, som beifrades i kapitlet. Man
kan därför icke »e silentio» med säkerhet sluta till hvarken godt eller dåligt tillstånd inom de

svenska klostren. Men åtskilliga omständigheter tyda dock därpå, att den ursprungliga världs-

försakelsen och fromheten hade flytt vid slutet af fjortonde århundradet. Cisterciensernas gyllene

tid hade vid midten af 1300-talet 3
) slutat i det öfriga Europa. Benedikt XII, en f. d. cistercien-

sermunk, utgaf 1335 sin »Constitutio Benedicti», hvarigenom han sökte »upprycka törnen och

tistlar», åstadkomma en reformation och väcka Bernhards anda till lif inom orden. Men försö-

ket misslyckades, emedan orden hade allt för mycket gått upp i förvärfvande af det materi-

ella och lydnaden mot öfverordnade nästan utplånats af själfständighetens och oberoendets

känsla. Äfven de lagstiftande fäderna försökte väcka nytt lif i orden genom nya lagar och ut-

gåfvo år 1350 en samling af dessa, »Collectio novellarum definitionum capituli generalis». Men
intet hjälpte. I de danska klostren, med hvilka de svenska stodo i liflig beröring 4

), hade förfallet

redan börjat inträda i 14:de seklet. De svenska abbotarnes förnämsta omsorg var riktad på för-

värfvande och bevarande af jordisk rikedom. Vid lagmansting och räfsteting uppträdde ofta

våra abbotar eller deras deputerade och förde klostrets talan i jordamål. Många exempel finnas

på detta. Alvastra kvaldes i sin rätt till två attungar jord i Jussberg i Heda socken, hvilka

det fått af marsken Erik Kettilsson ett hälft år före dennes död. Han hade i närvaro af prosten

l
) Instituta cap. gen.: kap. 62, 63. Institutones cap. gen.: Dist. VI kap. 6. M. D. p. 1297, är 1202. ~) Insti-

tutiones cap. gen.: Dist. VI kap. 12.
3
) Janauschek i sitt arbete: Der Cistercienserorden, p. 7, räknar ordens guldålder

mellan 1134—1342. Tiden efter 1342 kallar han förfallets tid.
4
) Jfr. P. v. Möller p. 304 f.
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Gustaf i Värmland och herr Johan i Thingvalla testamenterat nämnda gård till klostrel som själa-

gift för sina föräldrar, syskon och barn. På räfstotinget i Vadstena med allmogen i Lysii

härad tilldömde å drottning Margaretas vagnar och i närvaro af flera riksens råd I 199 riddaren

Sten Bengtsson, konung Eriks dömhafvande, och Peter Tomasson, underlagman i Östergötland, å

riddaren Iwar Niclissons vägnar Alvastra kloster denna jord enligt abboten Thidemans käromål *)

Samma domare dömde på räfsteting med Dals härad i Vadstena samma dag med anledning si

abboten Thidemans käromål, att den byggnad, som olagligt byggts i Herrestads och Svalingc

a från mynningen ända till Kolsbro, inom fjorton dagar skulle rifvas och ingen ny byggnad

där få uppföras utan samtycke af dem, som af ålder varit delägare i ån, nämligen de utmed

stranden belägna byarnas invånare. Abboten hade tillkallat tolf syneman, Ivra Iran hvart och

ett af de tre närliggande häraderna, hvilka styrkte hans käromål ').

Samma domare stadfäste samma dag på räfsteting med Lysings härad ett af samma
abbot förevisadt bref, som då aflidne Knut Johansson den 17 juni l.'5

( >8 utfärdat till Alvastra,

och hvarigenom han pantsatte Jusberg till klostret, hvilket skulle blifva gårdens rätta ägare, om
den ej inom en bestämd dag inlöstes; dock skulle Alvastra betala, hvad gården var värd utöfver

de lånta 36 marker pengar

Trots cisterciensemas stora rikedom hördes ändå klagan, att klostren voro fattiga, att

munkarne ej hade kläder nog att skydda sig mot kölden, och att deras föda ej stillade hungern.

Vi vilja ej förneka, att så kunde varit fallet, men våga dock påstå, att sådana fall hörde till

undantagen och kunde bero på jordarnes vanskötsel, den allmänna osäkerheten under unions-

tiden, på missväxt eller svårighet att få upp afraden af landbor. Förhållandet torde i allmänhet

varit ett annat: de tider voro förbi, då en Robert och en Bernhard ingöto lif i orden, och då

»die männererzeugende Armuth* ännu var en dygd — ja, dygdernas väktare , som aktades

högt. Rikedom, vällefnad och veklighet hade inträngt i klostren. Cisterciensemas sol hade gått

ned, och upp hade i dess ställe gått en annan, som lyste öfver världen, det var tiggar-

munkarnes.

Cisterciensemas olycka var, att de allt för mycket sysselsatte sig med sin ordens mate-

riella intressen, och glömde de andliga intressena, som voro dessa inrättningars enda *rai-

son d' étre .

Slagsmål torde inom klostren ingalunda hört till sällsynthetema. När ett sådant i Juleta

kloster utbrutit mellan en munk Peter Birgeri och en lekmannabroder Olaus, hade munken Olaus

Magni kommit för att skilja dem åt. Han fick därvid hjälp af en annan vid namn Nicolaus,

men under tumultet råkade han af våda slå denne med en käpp i hufvudet, så att han kort

därpå atled. För detta vådadråp förklarades han al kardinalen Ludovicus fri från allt ansvar i

ett bref af den 81
/io 1509 samt berättigad att utan obehörighetsmärke få stanna kvar i orden och

behålla sina munk- och prästrättigheter
1

.

Att klostren voro härdar för osedlighet», kan man däremot ej med urkunder bevisa. Ue

berättelser, som gått från den ena släktleden till den andra, torde mera hafva sitt ursprung i

fantasien än i verkligheten ;
').

') R. P. n. 3008. Jfr. a 2879. »j R. P. n. 3010. *) R. t', n. 3011. Jfr. räfstetingsdomar R. P. n. 2861, -

*) R. A. P. — Strelow berättar i sin krönika p. 241 om ett mord. som den siste abbotenJohai -ack i Roma

kloster begått på en munk vid namn Nikolaus. Då abboten var nära att {ängslas af landsherren Lauritz Schinkel.

väckte saken så stor uppmärksamhet, att ett stort upplopp skedde på Gotland 1 ö 1 4. En man vid namn l)<>kt<>r Johan

Hustede, »abbas risterciensis> från Linköping, kom till Roma och frikände Bonsaek. Jfr. J. YVallin 1. p. 44. Denne

Johannes Hustede, som Strelow uppger vara från Linköping, hade 1511 varit abbot i Roma se Hansens katalog öfver

Revals stadsarkiv p. 339, samt sedan antagligen dragit sig tillbaka till moderklostret Nydala ridare Riddti

p. 10 f. Jon Petri Klint skref en bok om den romerska gudstjänsten, som i manuskript rinns i Linköpings stifts bi-
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I hvarje fall var behofvet af en grundlig reformation påfallande, när Karl Knutsson yrkade

på en sådan af alla Sveriges kloster i ett bref till påfven, hvari han framhöll, att klostrens in-

vånare förde ett yppigt lefnadssätt i mat och dryck, hvarigenom religionen lede skada och mun-
karne blefve för många ett skadligt föredöme och en stötesten. Konungens ödmjuka bön vill-

fors af Nicolaus V, som uppdrog åt ärkebiskopen i Uppsala att tillsamman med en munk
från birgittinerorden visitera alla kloster och så väl i andliga som världsliga ting och »med Gud
ensam för ögonen straffa och reformera, plantera och upprycka, insätta och afsätta» samt, om
så behöfdes, anlita den världsliga maktens hjälp

x
). Men när denna skrifvelse anlände från påf-

ven, var allaredan konungens farlige motståndare Jöns Bengtsson vald till ärkebiskop. Och hans

intresse var nog ej att gå konungens ärenden. Dessutom hade han viktigare frågor att athandla

i unionstvisten än befatta sig med en klosterreformation. Påfven hade emellertid blifvit upplyst

om att konung Karl endast ville en reformation för att komma åt klostrens rikedomar, hvilket

törtal föranledde påfven att hota »tyrannen» med kyrkans bann. Den åsyftade reformationen af

klostren uteblef, men konungens räfst med kyrkans egendom äger betydelse såsom terminus a quo

för den stora kyrkoreduktionen under Gustaf Eriksson.

Klostren behöfde reformeras, men alla försök både från ordens, påfvarnes och furstarnes

sida visade sig maktlösa. Klostren hade i vårt land fyllt sin stora kulturuppgift. Det var en

tid, då detta träd grönskade och bar frukt af oändligt värde. Men inre röta började tära, så

att det en gång sköna trädets lifssafter började försvinna, och det ej blef annat än ett hinder

för jorden. Och en ny tids nya kraf på tillfredsställande af väsendtliga lifsyttringar på det reli-

giösa och sociala området bortsopade allt, som var förfallet och odugligt. Klostrens hopade

skatter blefvo endast begärliga läckerbitar för »rikshushållaren».

Klostrens indragning.

Början till den nya tidens arbete på klostrens »reformation» gjordes af konung Kristian

II, när han efter Stockholms blodbad drog fram genom Sveriges bygder till Danmark. Han

kom då till Nydala vid kyndelsmässan och mottogs gästfritt med sitt följe. Men sin tacksam-

het visade han på så sätt, att han grep abboten och munkarne, kastade dem bundna i sjön och

plundrade klostret
2
J.

När Gustaf Eriksson behöfde pengar till betala rikets skuld vid sitt stora befrielseverk,

fingo kyrkor och kloster lämna sin tribut därtill. I ett bref af den 29 juni 1523 skref han till

dessa kyrkliga institutioner och befallde föreståndarne att » oförtöfwath ransaka» efter och sända

bliotek. I detta arbete säger han, att i Vadstena, Vreta, Alvastra, Nydala och Skokloster funnits en mängd barnskelett

i brunnar och murhål, när klostren nedrefvos. Hans arbete är ett uttryck för det »odium theologicum», som gjorde

sig gällande under kontrareformationens strider i Sverige.

J
) »Nonnulla tam mendicantium quam non mendicantium ordinum monasteria in regnis dicti regis consistentia

ac illorum personas regulari calcata observantia in flocis, cucullis et alias in exquisita vestimentorum ornatione ac cibis,

potibus, equitaturis, lectisterniis dissolute viventes, in temporalibus et spiritualibus multipl'citer deformata, collapsa et

diminuta existant in nonmodiam divini cultus et religionis diminutionem ac perniciosum exemplum ac scandalum pluri-

morum. — — — Habens prse oculis solum Deum, omnia et singula monasteria praedicta, exempta et non exempta,

tam in capitibus quam in membris semel tantum visites ac in eisdem spiritualibus ac temporalibus ea, quae correctio-

nis et reformationis officio noveris indigere, corrigas et reformes, plantes et evellas, instituas et destituas, necnon et

omnia alia et singula ordines, facias et statuas, quae secundum Deum pro salubri statu ac regimine monasteriorum

pra;dictorum necnon in ! eis degcntium personarum noveris expedire». R. A. P.
R

,'.i 1449. 2
) Konung Gustaf Is regi-

stratur I. p. 75. Jfr. Ib. I. p. 28.
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honom mostranstT, kalkar och andra dyrbarheter, som de hade, samt runth mynth», hvilket

allt han ville borga ok lasna» för att framdeles gifVa vederlag, när »wy och riketh kan i

tul baetre Stadgha V). Men till anlitande af kyrkans egendom för sina och rikets mycket stora

behof hade han riksdagens i Strängnäs tillåtelse 1523*).

Af cistercienserklostren lämnade då till silverskatten Alvastra 17 marker lodi i Juleta

nära 36 m. rent silfver, hvilket ej synes vara mycket vid sidan af hvad öfriga stora kloster

gåfvo: Vadstena kloster 1 \<\ Stockholms fransiskanerkloster 300 och dominikanerkloster 1L'0 samt

konventet i Eskilstuna 1
|K > m. lödiga 3

).

Men dessa bidrag, som Gustaf fick genom utskrifha skatter, förslogo icke mycket för

att afbetala Sveriges utländska skuld. Därtill fordrades ännu större gärder och uppoffringar.

Men riket var utarmadt efter den långvariga unionsstriden, och den enda, som kunde påtaga

någon väsentlig pålaga, var kyrkan. For att beskatta denna fordrades påfvens bifall, och

till att erhålla detta funnos inga stora utsikter.

Räddningen sökte kung Gösta på annat håll. Han hade visserligen under den allra för-

sta början af sin regering visat sig som kyrkans lydige son, men då påfven visade sig t

tillmötesgå Gustafs önskningar att gilla Trolles afsättning samt att bekräfta valet af den påfliga

legaten Johannes Magnus till Sveriges ärkebiskop, sade konungen i ett bref till kardinalerna Vi"

1523 sig icke vilja lyda påfven med mindre denne mera aktade på sitt kristliga folks bästa 4
).

Gustafs brytning med påfven var dock icke ett utslag af hans dåliga »regentlynne utan ett

fullkomligt medvetet steg om hvad han gjorde. Det mäktiga katolska prästerskapets härsklyst-

nad och dess egenskap af att utgöra en stat i staten», som hade andra lagar än landets och

ett annat öfverhufvud än konungen att lyda, var det starkaste hindret mot Gustafs planer vid

arbetet på införande af en ny tingens ordning. Det var till »det andra befrielseverket , befriel-

sen från den katolska kyrkans stora makt, som Gustaf nu beredde sig. Luthers lära, som vid

denna tid började predikas i vårt land, erbjöd en bättre öfverensstämmelse med Gustafs uppfatt-

ning om en stark konungamakt. Gustafs omslag i uppfattningen af Luthers lära sammanfaller

ock i tiden väl med brytningen med påfven '. Reformationens förnämsta män drog han till sig

till Stockholm. Arkidiakonen Laurentius Andrea? gjorde han till sin kanslär och Olaus Petri, den

svenska kyrkans store reformator, vardt predikant vid Stockholms storkyrka. Den förre sa

harva för konungen påpekat lämpligheten att taga kyrkans egendom för den svenska statens

upprättande ,:

), under det att den senare i tal och skrift predikade friheten från Rom och frihet

för den kristna människan i sedligt och religiöst hänseende. Gent emot den katolska kyrkans

uppfattning af munkväsendet såsom idealet för en kristen människa uppträdde Olof 1524 och

visade, att detta stod i strid med bibeln i »Een liten book, i hvilko closterleffwerne förklarat

warder "i. Klosterlefvernet», säger han, »är en platt människodikt och påfund, som ej har en

*) Konung G. I:s reg I. p. 101. *) Reuterdahl IV. p. 113.
3
) Konung G. Is reg. I. p. 176 i' Reuterdahl IV.

p 169 f. Denna gärd af är 1523 kallas den andra i ordningen. Året forut hade Juleta lämnat 2 marker lödig G

Is reg. I. p. 38.
4
) Reuterdahl IV. p. 155. Konung G. I:s reg. p. 143 t'. ^ Jfr. Gustafs bref i augu

och till biskop Brask »/« 1524 i Gustaf I:s registratur. I det förra brefvet förbjöds enhvar att vid förlust af

lif och egendom gynna lutherska läran och att infora, köpa, sälja eller bruka lutherska skrifter, under det han i

det senare brefvet sade sig ej hafva skäl att förbjuda nämnda skrifter eller undandraga någon undersåte sitl

skydd, därför att han var Luthers lärjunge. *) Åtminstone fick Laurentius Andrea.' af de upp att

hafva vållat all den ovilja, som menige man hade till konungen, och han »hade törst rådt att uttaga, hva

i klostren och sedan läsa klostren igen, att ingen skulle mässa dar*. Gustaf Ls reg. VI p. fven i »Skrit-

ter och Handlingar» till Svenska kyrko och reformationshistorien af v. Troil II Uppsala 1"
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bokstaf såsom stöd i skriften» *) utan »det är en plantering, som min himmelske fader ej har

planterat och därför skall uppryckas» -). Han ingår därefter på bestämmande af Guds rikes na-

tur och säger, att detta »rike ej består i utvärtes åthäfvor, i mat och dryck, kläder eller något

annat utvärtes ting, utan i hjärtat invärtes, i rättfärdighet, frid och fröjd i den helige Ande.»

Munkarnes lif äger intet företräde framför de vanliga kristnas, ty det, som de upptagit i sina

munklöften, är ålagdt alla. »Renlefnaden är allom befalld och det icke blott utvärtes utan jäm-

väl i hjärtat: Salige äro de renhjärtade, säger Kristus. Och såsom denna renlefnad och kyskhet

kan vara utan äktenskap, så kan den ock vara i äktenskapet, ja ock mycket bättre, när en

man hafver hustru, såsom han ingen hade. Den, som denna renlefnad eller kyskhet hafver, han
är ren för Gud, ehvad han är i äktenskap eller icke

:!

). Om fattigdomen skrifver han: »Den är

oss allom befalld, ty Kristus sade: Utan I vedersaken allt det I hafven, kunnen I icke vara

mina lärjungar. Vill du vara fullkommen, så sälj allt det du hafver, och gif de fattige och följ

mig, skall du få en skatt i himmelen. Kristus var fattig, men denna fattigdom var andligen, orn

hvilken Kristus sade, att de äro salige, som äro fattige i anden». Om det tredje munklöftet

säger han, att »lydnad är alla befalld»
4
).

För öfrigt var afgifvandet af sådana löften, som munkarne gjorde, icke öfverensstämmande

med kristendomen, enär dessa löften ej innehöllo mer, än hvad som redan förut var lofvadt i

dopet. »Renlefnaden är blott för dem, som Gud ger nåd därtill. Men huru sällan Gud ger en

sådan nåd, ser man dagligen för ögonen» 5
). Det är dessa mäster Olofs tankar, som för munk-

väsendets snara framtid blef afgörande, när uppgörelsen kom till stånd med kyrkan och klostren.

Gent emot klostren var Gustaf ej vänligt stämd. De voro i hans ögon härdar för osed-

lighet och upprorisk anda. Hans bekanta burspråk på Uppsala högar är ett vittnesbörd därom.

Klostren, sade han, voro fullproppade med lata, feta bukar, hvilka såsom en ohyra förtärde lan-

dets yppersta gröda och därför borde utmönstras.

Redan före Vesterås riksdag var frågan 1524 före i Vadstena, huruvida borgaläger skulle

förläggas i klostren, såsom det skett i Danmark, men rådet afstyrkte detta, enär det icke var

rådligt, att någon »förvandling» skedde »emot theris wilia thom sigh til siselegagn funderat haffua» G
).

Men Gustaf gaf sig ingen ro. På herredagen 1525 i Stockholm beslöts det att inlägga borga-

läger i hvarje kloster, hvarom Gustaf underrättade biskop Brask och bad honom förmå kloster-

föreståndarne utgöra den pålagda bördan 7
). Men biskopen afrådde konungen från denna be-

skattning, enär denna tunga stred mot konungens ed, Sveriges lag samt k}'rkans gamla frihet

och rätt, »den konungen lofvat och svurit styrka». Genom borgaläger nedlades gudstjänsten,

och klostren kunde ej åläggas dylika gärder, enär de aldrig »funderats» af kronogods. »Aluastra

vvart funderat aff K: Svverke aff hans hustrv drotning Vlwilla morgangoffuer gammelt frelze som
fundacien clarlige beuiser, oc hörde aldrig til cronan. Nydala fvvnderede vor förfader biscop

Gitzsle mest aff biscopbordzins godz oc renthe. Vreeta aff gamble K: karl sverchesons aff hans

egit godz nw ower IIP oc LX aar oc ey aff cronones som vel beuisligit ser, oc ser ty cronene

mygit ogenth som flere ther nogit uptage hon inthet nederlakt haffuer. Elligis hafde eder nadis

förfseder framfarna Konunga oc andra förste i Swerige sig her innan ey försymmet heller sen i

annat som minne kwnne vora, om the haffde förmerkt sig nogen rett ther til haffue. Thet doch

aff ingom för eder nadis tiidh haffuer varit tilbudit sen tha at K: Cristiern swa thet som annat

onth sagdis i akt haffue. /Er oc thenne artikel en aff the för huilke gamble her Steen stwre

huars siel gud nade oc rikisins rad förhulle K: Hans riikit före i mong aar at han ey aftlagde i

>) p. 15 f.
2
) p. 19.

3
) pag. 20.

4
, p. 20 f.

5
) p. 24. °) Gustaf I:s reg. I. p. 263. T

) Gustaf fcs reg.

II p. 30 f.
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Danmark swadane borgereleye som alle thenne iii rikisins rad i

< 'almania affdö

besegldt hafTde. Epter thet at swadana twnga var mere med voldzuerke aen med

pa kommen ').

I Gustafs svar till Brask värjde han sig För anklagelsen att hatva indragit fi lag

i riket och brutit sin ed till kyrkan. Nöden bröte lag, hade mänsklig och gudomlig. Atl

tjänsten i klostren nedlades, vore sant, om icke gudstjänst vore annat än föda en hop skrymtare

och sädana, som förde ett lösaktigt lefverne, liksom om det icke vore lika mycket gudstjänst

at akthe thet mene beste, hvrw rikit oc tess inbyggare skole beskermade bliflfue». Han till-

bakavisade Brasks påstående, att konungen ej hade med klostren att skaffa, emedan de ej \

funderade af kronan, med detta, att Om saa aldeless i sanning aer, at cronan haffuer instatz

tilhulpith i kyrkers oc clöstres fundation, ther vele vi bespörie oss om. Man thet kwnne vi

legeuel utafF vört \'^j;q förstand besynne aen doch i thet ecke besinne vele at thet frelze aer

haffuer först varit under skatt oc sidhan frelzt giffuit ecke pa thet at konungen skulle sidhan

inthet haffue göre ther med som i scriffue man ther skulle k: skee tienst före Om k: inthet

skall haffue bestelie med kyrker oc clösther, huar bliffuer tha then tieniste som aff frelzsit
§

skulle thet nw under kyrker oc clöster aer. Therför betörffue i ecke scriffue at Cronan haffuer

ther inthet niderlakt oc bör för then skyll inthet tage ther upp i gaen» "). Gustafs yrkande, att

klostren skulle hälla borgaläger, beror på den uppfattningen, att det andliga frälset innebure

skyldighet till rusttjänst lika väl som det världsliga. Hans föga förstånd räknade med andra

faktorer än klostrens privilegier.

En spänning hade emellertid inträdt mellan kyrkans främste man och konungen. Br

insåg alltför väl, att silfverhjälpen och klostrens klenoder hade varit lån, som ej snart skulle

gäldas. Borgalägret hade af konungen motiverats som sk\'ldighet till rusttjänst. När abboten

Jöns i Nydala dött och priorn låg för döden, var det en försiktighetsåtgärd af Brask att befalla

sin prost i Västra härad, att han i dannemanna mervare» skulle uppskrifva klostrets klenoder

och ägodelar. Biskopen hade visserligen underrättat moderklostrets abbot i Alvastra, men då

denne ej kunde besöka Nydala, ansåg sig Brask pliktig att vethe tess clöstress baeste , emedan

i Nydala var en mängd utländskt krigsfolk och hans förfäder -funderat en stor del af bi-

bordets årliga ränta 3
). Men Gustaf, som misstänkte Brasks afsikter, hade den 29 aug. 1526

skrifvit till honom, att han ej hade att beställa med klostren, enär biskoparne i Linköping ej hade

jus patronatus där utan donators ätt
4
).

A:>killiga kloster funno sig i det nödvändiga och voro välvilliga att »holle nogre karla
j

borghalegher . Såsom tack för denna" välvilja erhöllo Värnhems och Gudhems kloster skyd

bref af Gustaf 152 . hvari de tillförsäkrades rätt att få niwtha och beholla alle konur

saker medh theres egne landtboor samt erhöllo frihet från biskopsgästningen ')• l^ort därpå

skref Gustaf till abbedissan i Vreta, att under sommaren hästar skulle komma i borgaläger till

waare sloth, gaardhar och alle clöster
G
).

Xär Gustaf Vasa 1525 återbördat Gripsholm, erbjöd han kartusianermunkarne däi

att få taga Juleta i besittning, där mykin renttha under- var och »godh tiilfelle tal fisk fara

men hvars munkar voro »ith lösth parthij och ganscha faa bröder the icke wel werdhe aere ther

inne födha sig epther saadana leffuerne som the föra . Men kartusianerna fruktade, att,

gingo till Juleta, de skulle blifva clandrade af cistercienserna, hvarför de fi

l
) Konung Gustaf Is reg n. II p. 273 t'. -; Konung Gustaf I:s reg. n. II p. 84 !. ' Ib. n. III

bref af Brask den 6 sept. 1526. \ Ib. n. III p. 263 f. •) Ib n. Ill p. B6 Gustaf Is •
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sig till sina vänner x
). Huruvida juletamunkarne låtit förstå, att de ej voro välkomna, kan ej

bevisas, men med Gustafs nåd mot dem synes det från den tiden vara slut. Konungen befallde

den 20 mars 1526 electus Magnus Sommar i Strängnäs att låta hämta abboten till stiftsstaden

för att ställas inför rätta. Men Nils frikändes och togs till nåder igen den 5 maj 1526, emedan

hans brott ej varit så stort, som tillagts honom af hans egna klosterbröder, hvilka han i sin tur

kunde ställa inför rätta. Nils fick frihet att vistas, i hvilket kloster han ville i riket, och återvände

sannolikt aldrig som abbot till Meta, där ett nytt regemente snart infördes 2
).

Gustafs behandling af klostren kunde ej annat än gifva näring åt det missnöje, som be-

gynte växa mot hans själfrådiga regering. För att få detta motstånd häfdt och ordna de kyrk-

liga förhållandena sammankallade han ständerna till mötet i Västerås den 16 juni 1527, vid

hvilket den katolska kyrkans makt nedbröts och grunden lades till ett nytt kyrkligt samhälle.

Rådets och ständernas beslut eller recessen innehöll bland annat, »att eftersom den ränta,

hvilken biskoparne, domkyrkorna, kanikerna och klostren hafva, har kommit från riksens in-

byggare och med herrarnes stadfästelse, som då voro, därför samtycka vi med vår rådigaste

Herre, att kronans ränta, som nu är förminskad, må därmed upprättas igen» 3
). Biskoparnes

makt stäcktes därför, att de visat sig ofosterländska, rest sig upp emot landets herrar och för-

drifvit dem samt indragit främmande herrar till största fördärf för riket. De tillätos ej att rida

med flera män än konungen bestämde, och de måste öfverenskomma med honom att dela upp-

börden och antvarda till honom slott och fästen. Domkyrkornas och kanikernas ränta skulle

delas så, att de först skulle hafva sitt redeliga underhåll, hvarefter konungen skulle få resten.

Rörande klostren heter det: »Oc effter j clostren som aff rentho upholles haffuer nw j en

long tijd varit eth skröpeligit regimente mest j ty att the haffua hafft clena forståndare Clostren

niderfalla och godzin ödeleggias Samtycke wij atth her effter skicka konungar en god ridders-

mans man uthöffuer samma closter then closterfolket skall latha ffå sijt redeliga uphelle och

closteret wijd magt holler. Huad ther uthöffuer kan vara göre han konungen thiaenist uthåff

med borgarelaegie eller elles som konungen täckis. Oc skal biscop inthet befata sig med land-

bonar antingen med gestning eller sachöre ey heller med closteret uthan thå noger jomfru skal

ingiffuas thå skal han ey komma ther med fiere sen som förkeningsmannen honum haffua vil

»

4
).

I recessen finnes en viktig bestämning, som gjorde ridderskapet särdeles intresseradt för

reformationen och »evangeliskt», i det att det fick rätt att återbörda alla de gods, som sedan

kung Karls räfst kommit till kyrkor och kloster. Sin börd skulle det på tinget ådagalägga med

tolf män i svarandens närvaro.

Konungen fick genom recessen af rådet och ständerna fullmakt att insätta en administra-

tör, som för hans räkning förvaltade klostren. I rådets öppna bref till menige man den 28 juni

1527 afgaf det en närmare förklaring af sitt bemyndigande. Öfver ränteklostren, heter det, »skal

wår nådigista herre haffua fulla magt» och »insettia ther en god man som them före stånda

skal latha closterfålkit fonga sijt redeliga upphelle ath gudz thiaenist icke bliffuer niderlagd hvad

öffuer kan vara tage hans nade Crononne til hielp»
5
). Hvad rådet sålunda här betonade, var

hvad allmogen själf förut i sitt svar på konungens framställningar uttryckt som sin önskan,

J
) Gustaf I:s reg. III p. 101 f., p. 385 f.

2
) Ib. III p. 97, 128 f.

8
) Gustaf I:s reg. IV. p. 229. 4

) G. I:s reg.

IV p. 229 f. Till dessa räntekloster hörde cistercienserorden. För tiggarmunkarne däremot skrefvos strängare bestäm-

melser. Efter som de förde omkring i landet mycken lögn och bedrägeri, skulle fogdarne taga vara på dem och hafva

aga med dem, så att de ej finge stanna ute längre än fem veckor vid Olofsmässan om sommaren och fem veckor om

vintern vid kyndersmesso (= kyndelmässan), hvarvid munkarne måste taga bref af fogden eller borgmästaren, när de

gingo ut, och åter presentera sig för honom, när de kommo igen. Se ordinantian Ib. n. IV. p. 242 f.
5
) Gustaf I:s

reg. n. IV. p. 254.
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nämligen att klosterfolket skulle först och främst halva sitt uppehälle och därefter i ena

»de karla» nöja sig med then dell som the låtige men hållna att skiffta med them och ath

gudz tidegaerd icke forhindres j closteren nogreledis 1
).

Genom recessen hade således beslutats, att klostren skulle hallas vid makt. Men följden

blef en annan. Det intrång, som den världsliga makten gjorde, när den störde klosterfriden ge-

nom administratörer och fbrläningsmän, gjorde vistelsen i klostren outhärdlig för mången from

munk, som ännu betraktade sin boning såsom en fromhetens tillflykt. Dessutom inträngde inom

klosterportarna den »nya läran», hvilken stod i uppenbar strid med munkväsendet, hvars löften

voro oberättigade inför evangelium och ovärdiga en kristen människas frihet, hen helighet, som
munkar och nunnor trodde hvila öfver klosterlifvet, begynte i deras ögon aftaga; somliga läm-

nade sina kloster och återgingo till världen, flera munkar blefvo kyrkoherdar i evangeliska

församlingar 9
). Då inga nya medlemmar upptogos, blef den naturliga följden, att klostren

blefvo döende institutioner, till hvilka staten tog danaarf, sedan adeln återbördat sin rätt. hetta

trots recessen 8
).

Gustaf fick skulden för att klostren »förlades». För att stilla menige mans rop bad rådet

redan 1528, då det var samladt i Uppsala, att konungen icke skulle tillstädja, att munkar och

nunnor öfvergåfvo sina kloster och ingingo äktenskap, hvilket var i strid mot gammal god krist-

lig sedvänja. Det bad därför konungen, att han skulle tillse, att de unclerhöllos och besörjdes

med tillräcklig kost och kläder samt tillhöllos att förrätta gudstjänst enligt beslutet i Väste

Om de i någon mån försåge sig mot sin regel, skulle deras förman näpsa dem tillbörligt '). Att

Gustaf ej ogärna såg, att klostren snart utrymdes, torde vara sannolikt B
). Men att han på bur-

språk vid stor näpst budit munkar och nunnor att gå ut ur sina kloster, utdrifvit somliga med
våld, andra med hunger, törst och stor jämmer, såsom Thure Jönsson 1530 skref till Karl V

torde ej hört till regeln, utan ofta fick han skulden för giriga och hänsynslösa förläningsmäns

brutala beteende. Dessa förläningsmän trodde sig i hvarje fall gå konungens ärende, enär de

hade fått i uppdrag att beskydda den evangeliska saken och utrota det papistiska kätteriet,

som förhållandet var i Vadstena, där munkarne och nunnorna tidt och ofta både i konungens

närvaro och frånvaro stodo emot den evangeliska läran '). Förödelsen af klostren gick så fort,

att, såsom de upproriske småländingame skrefvo till östgötarne 1529, klostren lågo för fäfot och

endels voro ödelagda, deras klenoder och egodelar borttagna, taflor och belåten förstörda och

teglet var bortfördt 8
). Men klostrens ödeläggelse torde ej böra tillskrifvas blott konungen och hans

förläningsmän. Efter riksdagen i Västerås 1527 inträdde en allmän osäkerhet i egendomsförhål-

landena. Konungen själf klagar i sina framställningar till rikets råd 1530, att Västerås' recess

blifuer innthet hollenn, utann öfuerträdt fast udi alle måtte, besynnerligen att huar i sinn stadh

rycher och Rapper udaf Kircher, Kloster» etc. *).

Det dröjde ej många år, innan klostren stodo tomma. Cisterciensernas kloster började

ock så småningom förfalla. Deras murar nedbrötos för att användas till uppförande af kung-

liga borgar, fogdegårdar och andra byggnader. De vackra kyrkorna förföllo merendels, sedan

munkarne sjungit sitt sista requiem i dessa. De hade förtjänat ett bättre slut än att hemfalla åt

vandalisk ödeläggelse, dessa boningar, som byggts med en så stark tro och så brinnande karlek.

1 GustafIs reg. IV p. 224 f. '-) T. ex. den siste abboten i Gutvalla, Johannes Bonsack. *) Tiggarklostrens egodelar

anslogos till fattigas och sjukas underhåll. *) Gustaf I s reg. V p. S. •'•) Han utfärdade den 25 juli 1527 ett

bref för de munkar, som ville utgå ur klostren Ib. IV p. 281. Ib. n. VII p. 515. Dock finnas exemp'/ -tter

denna tid. Johannes Nicolai Räf var munk i Vadstena, då han 1532 af konungens tvenne utskickade blef med \

uttagen ur klostret och förd till Norge. Se Linköpings stifts handlingar I p. 41 f. År 1538 på ut-

drefvos munkarne med sitt >narrspel> ur Raumo franciskancrkloster i Finland, hvilket af kunglig nåd gjordes ti!! pi

gård. Leinberg p. 137 f. ') Gustaf I:s reg. XII p. 170 f. år 1539.
H
) Ib. VI p. 357. ") Ib. VII p,



'B. De enskilda klostrens historia.

Alvastra.

Alvastra är det äldsta cistercienserkloster i Norden och intog på ordens rangskala det

första rummet bland de svenska, danska och norska klostren. Det var den 40:de dottern af

Clairvaux och låg vid foten af det vackra Omberg i Västra Tollstads socken af Lysings härad i

Östergötland. Grundläggningen skedde sannolikt år 1143 l

). De ankomne munkarne inflyttade i

de hus, som funnos på Alvastra gård. Men då dessa naturligen icke motsvarade ordens ända-

mål eller voro byggda efter dess plan, måste åtskilliga förändringar och nybyggnader ske. Den

uppgift, som lämnas af Messenius, att Karl Sverkersson lät utvidga och förbättra Alvastra med

murar och många sköna byggnader, är mycket sannolik -)• Det arbete, som kräfde den längsta

tiden, var kyrkan, som 1185 invigdes 8
) likt alla cistercienserkyrkor till jungfru Marias ära. Hon

var ordens patrona. Om detta kloster vårdade sig särskildt den sverkerska ätten, skänkte det

flera egendomar och valde sin sista hviloplats i dess fridlysta hägn, liksom den erikska ätten be-

grofs i Värnhem och Gudhem. Där hvilade Sverker I, Kail Sverkersson, Sverker Karlsson och

Johan Sverkersson med sina gemåler vid sin sida
4
). Biskop Gislo i Linköping säges hafva anslagit

af biskopsbordets ränta friheter och tionden till underhåll åt munkarne. När dessa fingo sådana

!) 1142 har S. R. D. III p. 304; 1143 S. R. D. II p. 613; 1144 S. R. S. I. I. p. 23, 51. S. R. D. I p. 175, 340,

II p. 435. Jfr. Winter I p. 329. Året 1143 är med sannolikhet det riktigaste Åtminstone angifves det af de tillförlit-

ligaste källorna. Janauschek uppställer i sin klostergenealogi Meyra "in Gallecia" i Spanien näst före Alvastra och

låter det vara grundlagdt den 1 juni 1143, under det han sätter Alvastra och Nydala till i juni månad samma år. Näst

efter Nydala på Clairvauxlinien står Bella Pertica i Gascogne, anlagdt den 3 aug. 1143. Orig. Cist. p. 73 f. Med ho-

nom öfverensstämmer kronologien hos de Visch beträffande Alvastra och Nydala p. 367. Manrique i l:sta bandet,

l:sta delen p. 354 af Annales Cisterciensium angifver, att Alvastra var grundadt i juni månad 1143, under det att han

säger, att Nydala "in der Tafel der Claravallensischen Closter" har året 1144. Att uppgifterna i källorna äro olika,

torde förnämligast bero på, att än betraktades den dag, då gården gafs, än den dag, då klosterbyggnaderna börja-

des, och än den dag, då munkarne bosatte sig i klostret, såsom grundläggningsdag. Den senare synpunkten har

fasthållits af generalkapitlet och Manrique i hans ofvannämnda arbete. Då en olikhet sålunda rådde med hänsyn till

angifvande af klostrens stiftelseår, trots att kantorn i moderklostret var ålagd att anteckna, när dotterklostren grund-

lades, nödgades generalkapitlet 1217 påbjuda, att nya förteckningar skulle uppläggas med angifvande af år och datum

för döttrarne.
2
) Scondia 111. Tom. II p. 6.: Simili ductus zelo, clarissimus Sueonum rex Carolus, Saba Uplandiae et

Värnhem Vestogothiae, ejusdem ordinis fabricavit asceteria; Alvastrense vero, Gudhemense atque Vretense in utraque

Gothia elegantioribus et amplioribus consummavit aedificiis coenobia. 3
) 1185. Eodem anno deducta est ecclesia in

alvastrum anno a receptione conventus ibidem XLI. Ser. R. S. I. I. p. 24. 4
) Messenius: Tumba Vet. Svionum p. 33

och Ekerman p. 39 f. Äldre Västgötalagen. Add. IV. 15: 11.
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gynnare, växte ock snart nog klostret i valstånd och anseende, ty många bland stormännen följde

sm konungs och biskops föredöme och skänkte rikligen. Munkarne själfva torde ock väsentligen

bidragit till de rika gålvorna, i det de icke försummade att predika, att genom dessa lurvärfva-

des evig salighet.

Bland de första egendomarne, som klostret hade, nämnas två åttingar jord i Åsby och tre

i Yxstad i Rogslösa socken, hvilka abboten Henrik 1208 bortbytte till Suno Tjälvasson och bana

syskonbarn mot en kvarn i Broby i Strö socken i Dals härad; han erhöll i mcllangift dessutom

16 marker. På samma gång köpte abboten al dem för 20 marker vägen och strömmen mellan

Kolsbro och Broby kvarnar ')•

En tvist hade uppstått mellan abboten Suno i Alvastra och Brynolf Stallare om rågången

mellan hemmanen Crac och Bredawic väster om Vättern med anledning af ett hemman, som

Erik Knutsson gett Brynolf, men som munkarne gjorde anspråk på. För att slita denna 'lång-

variga tvist hänsköto abboten Suno och Brynolf saken till kung Erik Eriksson och han-, råd,

kanslären biskop Bengt den andre i Skara, två släktingar till konungen själf, nämligen Knut Holm-

gersson och Knut, Kristinas son, samt magister Stenarus och Eringisl Wig. Brynolf tilldömdes

hemmanet, men munkarne hngo som skadestånd af konungen, emedan han ej ville, att någon

tläck skulle vidlåda hans faders minne, hans tredjedel i Grutbec, hvarest klostret hade tvåtredje-

delar

På andra sidan Vättern omtalas ännu ett annat hemman som tillhörde klostret. Det erhöll

af konung Erik Eriksson och ärkebiskop Olof i Uppsala bekräftelse på en synedom, som fällts

på tinget vid Fågelås' kyrka 1225, angående rågången mellan Eslo hemman, som tillhörde klostret,

och kronans allmänning. Redan då finna vi, att munkarne icke underlåtit att skydda sin rätt

utan uppträdde på tinget för att föra klostrets talan. Abboten Suno och sysslomannen Gostavus

jämte 4 synemän hade uppgått och utmärkt rågången och infunno sig jämte många bröder på

Vartofta ting vid Fågelås :(

).

Klostret erhöll 1240 flere egendomar af Sverker Karlssons dotter Elin, som med hänsyn

till alltings fåfänglighet och den gudomliga vedergällningen gaf »Guds hus i Alvastra, grundadt

och vigdt till den saliga jungfruns och moderns ära», för att därstädes »få hvila tillsammans med
sina förfäder» Guum och Torp på Visingsö, Hornå kvarn och bäck på östra sidan af ön samt

en skog, kallad Hornåhult. För att trygga klostrets äganderätt för jäf mot denna gåfva af hen-

nes arfvegods, lät hon sin man jarlen och östgötalagmannen Sune Folkesson samt sina två dött-

rar K. ') (=> Katarina) och B. (= Benedikta) gifva sitt samtycke samt hotade med den allsvåldige

Gudens och Jungfru Marias vrede den, som dristade sig att förminska eller ofreda gåfvan

Elins dotter Benedikta, som var gift med den ädle östgötalagmannen Svantepolk Knuts-

son (f 1310), en sonson till Valdemar Seir, ökade 1261 sina fäders välvilja mot »bröderna, som

tjänade Gud i Alvastra», genom att gifva dem Nosetorp, Methistorp och Eskiryd i Adeslöfs -

ken i Småland till frälsning och hjälp för sin själ och »manad därtill af den gudomliga nåden .

Denne Svantepolk, som främjade klostren i Sverige, insatte sina två döttrar i Vreta kloster, hvaraf

') D. S. n. 134, 134a. En mark penningar motsvarade minst 60 kronor. Således 16 m. = l,l_'i»kr.
5
) D. S. n.

216. År 1222—1230. 3
) Ib. n. 240. År 1358 ägde ännu klostret Eslo, då konung Erikssons synedom granskades på

Sköfde ting och 1363 vidimerades af abboten Paulus i Alvastra. R. P. n. 380, 577. ' Kataria blef l-'ll gift med

konung Erik Eriksson och efter sin gemåls död nunna i Gudhems kloster. D. S. n. 387.
s
) 1). S n 302. Hörni och

Hornåhult tillhörde ännu 1346 klostret, då k. Magnus II förklarade på grund af företedda bref och trovärdiga va

intyg, att munkarne i Alvastra skulle behålla sitt tiske, kalladt Hornå, och skogen Hornåhult samt kvarnen, tills de per-

soner, som bemäktigat sig dessa egendomar, kunde styrka sin rätt till dem. Abboten i Alva bref

i Ljunghem för Magnus. D. S. n. 4105.
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den ena, Katarina, blef abbedissa därstädes och den andra, Ingrid, dess försvarare (defensatrix) l
).

Denna Ingrid ihågkom äfven Alvastra kloster med 10 m. p. i sitt testamente 1312 och lika

mycket 1321 2
).

Andra personer, som voro befryndade med konungahuset, voro fromhetens beskyddare.

Birger Jarls broder Erik gaf 1268 Aspelunda i Skeda socken för att med sin hustru få en graf-

plats i klostret 3
). Samme Birger Jarls måg, Sigge Guttormasson, och hans hustru Kristina gåfvo

Ljuna i Hagstads socken i Östergötland (1276) och »Lywnaer» (1285) med villkor, att de skulle

få en graf i klostret och årligen ett anniversarium högtidligen firas
4
).

Redan vid denna tid hade klostret mottagit pensionärer. Ulfhild af Barestad (Bårstad),

enka efter Johannes Mus, hade gifvit all sin fasta och lösa egendom på det villkor, att munkarne
skulle underhålla henne under hennes återstående lifstid

5
).

Sigge af Hessleby i Rogslösa socken gaf all sin lösa och fasta egendom, på det att klost-

rets »provisores» skulle förse honom med kläder och föda 6
). Johannes Sigstensson gaf Hessleby

samt för abbotens enskilda räkning en ridhäst till minne af deras ömsesidiga vänskap 7
). Om

Johan Erlandssons och Ramborg Knutsdotters testamenten och underhåll se ofvan pag. 38.

Alvastramunkarne voro goda grannar. År 1294 omtalas, att klostret ägde områden på
Svärdinge ö, då en bonde vid namn Dan Johansson mot bättre vetande öfverskridit råmärkena,

som ej voro tydliga och bestämda, och byggt på klostrets mark. Abboten Abraham, priorn Jo-

hannes, sysslomannen Nicolaus och sakristanen Andreas sammanträffade med honom, och genom
deras tillmötesgående och nåd fick Dan behålla jorden, hvarpå han byggt, trots att han ej var

ägare af den 8
).

Utom de förut nämda donationer gaf Bengt Pettersson 1293 Västerlösa i Rogslösa socken

på det villkor, att all afkastning af gården skulle lämnas till konventets »sollatium et recreationem»

såsom pitancia på dagen efter S:t Marci dag, då mässor och böner skulle uppsändas för honom
och hans föräldrar, och att klostret skulle betala hans skuld af 100 m. p.

9
). Valdemar i Sunda-

torp gaf 30 m. p., hvarför han pantsatte en half attung jord i »Calstadum» 1307 10
).

Holger Ulfsson, en son till Ulf Holmgersson, testamenterade vid sitt besök i Alvastra 1307

gården Bredestad i Bredestads socken i Vedbo härad med kvarnar, nybyggen, ängar, fiske och

alla tillhörigheter, hvilken gård han gett sin hustru Ingegerd som morgongåfva, för att munkarne

skulle på dagen efter söndagen »Dominica in albis» för honom och hans närskylda läsa mässor n).

Hans enka Ingegerd gaf 1308 Berg i Västergötland för att få lägerstad bredvid sin man i Alvastra 12
).

Södermanlands lagman Lars Ulfsson (Stengafvel) och hans hustru Ingrid Anundsdotter gåfvo

åtskilliga jordar i Mellby i Rimstads socken, 2 hus och 4 kvarnar i Norrköping, söder

om ån, samt lofvade att uppbygga ett altare till S:t Marias samt Petri och Pauli ära i kyrkan

och gifva en fullständig altarprydnad med nödvändiga mässkläder, en kalk, en elfenbenstafla till

ett värde af 10 m. silfver och ett silfverskrin med reliker på det villkor, att så länge de själfva

lefde, en mässa dagligen skulle firas för deras föräldrar men efter deras död lika ofta för dem

själfva. Genom två senare testamenten af år 1342 och 1346 ökade de sin frikostighet med Svär-

tinge i Östra Eneby socken, Vaddby, Gillberga och Svinsäter i Kimstad socken samt Skyrtinge

och alla deras gods i Rogslösa socken, hvarvid de uttryckte som sin önskan, att deras likbegängelse

skulle firas dagen efter Kristina Fastes 13
). Lagmannen i Värend Folke Ulfsson, en son till Ulf

l
) D. S. n. 432, 994. 2

) Ib. n. 1866, 2286. 8
) Ib. n. 536. 4

) Ib. n. 608, 762, 800. 5
) Ib. n. 478. Enligt intyg

af Birger Jarl 1262. 6
) Ib. n. 682. Enligt intyg af biskop Henrik i Linköping 1279. 7

) D S. n. 866. År 1275—1276.
8
) D. S n. 1104 På "Svaerthinge" gård fingo munkarne i Alvastra den rika falkfångsten af k. Magnus 1355 R P. n.

218. 9
) D. S. n. 1083.

,0
) Ib. n. 1525.

ll
) Ib. n. 1524. 12

) Ib. n. 1572. 1S
) D. S. n. 3629, 4045,
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Rolmgersson *), gaf jord i Sundby och »Hundaluen i Tjust år 1314"), och hans hustru Ingrid

Larsdotter gaf 1313 jord i llelmstad !. Samme Folke och hans andra hustru Sigrid Mårtens-

dotter gålvo jord i (dånas i Svanhals socken och tor en skuld af 35 mark till klostret jord i ÅU
stad år 1321 '). Marsken, riddaren och t', d. lagmannen i Uppland Karl 1

i al Toffta testa-

menterade 1389 till Alvastra såsom själagift» för sin atlidna son upplandslagmannen Knut Karls-

OCh sin älven atlidna syster Kristina och för sig själf följande fastigheter: gården Linderi

Elgarås socken, byn Snärfva (Snefravadh) i Flistads socken i Vadsbo härad, gården »Grotilsöghia»

på »Falonne» samt i Habo och Bankeryds socknar Granbäck, Målskog, Trånghälla, »Piksthorp» och

kvarnen i Domne å (I)ompn) jämte allt, hvad han för öfrigt ägde i dessa socknar och omkring

Jonköping, samt Jordstorp, (Joarsthorp) i Grenna socken och hvad hans nämnda syster ägt i

Runsbäck (Raansbek) vid färjestaden i Torslunda socken på Öland r
').

Torkel »Dyaank» sålde 1309 till Alvastra en kvarn i Mjölby, värd 100 m. ; klostret fick be-

tala blott 60 m.
,;

).

Hakan Knutsson Sparre gaf en attung jord i Råby 1311 för en grafplats för sig och sm
hustru 7

).

Riddaren Hakan Jonsson Lama gaf 1327 Xässja i Xässja socken i Östergötland, hvaraf

abboten Birger under sin lifstid skulle uppbära afkastningen 8
).

Riddaren Heyno Snakenborg, som valt sin graf vid S:t Lars altare i Alvastra kyrka, gaf

1 183 till årsmot för sig och sina båda hustrur till abbotsbordet Svås (Swaas) i Veta socken i

tergötland samt Monas jämte några landbohemman i Fåglås och Habo socknar och Kvarnbo

med kvarnen och tre landbohemman i Hjo socken i Västergötland 9
).

Ramborg Knutsdotter, som ingått som pensionär i Alvastra och vid intagandet gaf tre

gårdar "0, förökade sin välvilja 1406, då hon skänkte sin morgongåfva Sjötorp i Ödeshögs soc-

ken samt Svenseryd i Ödestugu socken. Hälften af den senare gården hade hon gifvit 1385 till

själarykt för sin första man Karl Bengtsson med villkor, att klostret betalade 60 m. för åter-

stoden. Den förra gården gaf hon som själarykt för sin andra man Thuke Pettersson

Riddaren Nils Magnusson gaf 100 lybska mark, när klostret 1416 för 200 lödiga mark köpte

af honom Xorrö gård i Heda socken, hvilket hans systerson Knut Stensson 1421 bekräftade

Dessutom erhöll Alvastra sin del i de testamenten, som donerades till alla kloster i Sverige.

Så gåfvo bland annat:

Bengt Magnusson 1269 en half mark silfver
1:i

).

Folke Karlsson, lagman i Vätend, 1282 2 m. p.
14

).

Biskop Henrik i Linköping 1283 i Marseille, på väg till det heliga landet, en mark silfver

Fru Cristina, Birger Jarls dotter, gaf till alla kloster i Sverige utom i Finland och på Got-

land en mark silfver till vin år 1285 te
).

Magnus Ladulås 1284 tre marker silfver
l7

).

Biskop Bengt i Linköping 1287 två marker silfver
18

).

Cecilia Elofsdotter 1287 en m. p.
ia

).

Arkedjäknen Sigtrygg i Linköping gaf hvarje kloster i Linköpings stift en m. silfver 1291
M

).

Anund Haraldsson gaf hvarje munkkloster i Sverige en mark silfver (= 3 m. p.) 1291 M
.

Bengt Pettersson 1293 två m. p. ")

*) D. S. n. 2275. * Ib. n. 1964. s
) Ib. n. 2594. «) Ib. n. 2275. 5

) R. P. n 2415. •) D. S. n. 1615. ) Ib. n.

1791. 8
) Ib. n. 2615, * D. S. n. 1918. 10

) Se ofvan pag. 38. ") D. S. N. F. n. 689. "*) Ib. n. A. I*.

"/«.. >) D. S. n. 541. ") Ib. n 742. ,5
) Ib. n. 761 *) Ib. n. 8C0.

,T
) Ib n. 802. lfl

Ib. n. 94L ") Ib. n.

*°) Ib. n. 1034. iv
Ib. n. 1041. ) D S n . 1



-56 -

Birger Perssons fru Kristina Johansdotter Engel 1293 tre m. p.
1
).

Torgil knutsson 1306 fem m. p.
2
).

Holger Ulfsson 1307 en m. silfver till hvarje kloster på denna sidan hafvet 3
).

Knut Erikssons änka Margareta 1316 två m. d.
4
).

Hertigarne Erik och Valdemar 1318 20 m. p., hvarvid Alvastra dock fick 40 m. p.
5
).

Ingrid Svantepolksdotter 1312 tre m. d.
,;

).

Matts Kettilmundsson 1327 tre m. d.
7
).

Håkan Jonsson Lama 1327 två m. d.
8
).

Magnus Nilsson 1324 tre m. d.
9
).

I Magnus Johanssons stora testamente erhöllo Alvastra 40 m. d., Nydala 40 och Juleta

10 m. d. år 1292 10
).

Ramfrid Bengtsdotter 1358 2% en m. d.
u

).

Bo Jonsson Grip 1384 100 m. p.
12

).

Ej sällan utlånade klostret penningar, hvarför det tog egendomar i pant. Gerhard Snaken-

borg lånade 1382 för en utrikes resa 10 m. korn och 60 m. p. gängse mynt för att betalas vid

hemkomsten och pantsatte härför fastigheter i Ödeshögs socken 13
). Olof Staffansson, som i 6

år varit skyldig 6 1
/

u
z m. p. dels för ett skepp, dels för tomtören af klostrets jord i Hästholmen,

pantsatte 1384 för detta sin jord i Haddetorp i Heda socken 14
). Knut Jönsson (Båt) pantsatte

1398 17
/g för 36 m. p. sitt gods i Jussberg i samma socken, som skulle inlösas före den 1 aug..

för så vidt det ej för all framtid skulle tillhöra klostret. Detta borde i så fall betala den förra

ägaren, hvad godset vore värdt ölver pantsumman 15
). Då gården ej inlöstes af honom betalade

klostret 1407 till hans söner 30 m. 1G
). De flesta pantsatta gårdarne löstes aldrig igen af sin

rätte ägare, hvarför de kommo att tillhöra klostret.

Klostrets inkomster belöpte sig 1450 till 100 floriner årligen. Men på grund af kloster-

bygge kunde abboten ej utgöra de pålagda onera. Han anhöll hos påfven för att kunna uppe-

hålla sitt klosters värdighet Heda församling som prebende, hvilken atkastade årligen 20 floriner.

Nicolaus V beviljade abbotens begäran genom ett bref, dat. den 22 juli 1450. Se vidare ofvan

pag. 20.

Visserligen aftogo gåfvorna till Alvastra, sedan Vadstena kloster grundats, hvilket omfatta-

des som ett svenskt nationalverk, men afkastningen af jordarne var mer än tillräcklig att fylla

munkarnes behof. Vid reformationen ägde det 438 gårdar, spridda i Östergötland, Västergötland,

Södermanland, Småland och Öland 17
). Olof Brors jordebok af år 1540 som upptager förteck-

ning på alla landbor och utvisar dess inkomster i afrad och sakören samt inventarier på hufvud-

gården, ger en föreställning om klostrets välstånd och bet3 rdenhet 18
).

Tvenne gånger lades klostret i aska, nämligen år 1312 och 1415 19
), efter hvilka det ånyo

uppbyggdes. Den sistnämnda eldsvådan, som uppstod i abbotshuset fredagen efter påsk för-

störde en stor del af klosterhusen, hvarvid två personer, nämligen en man och en kvinna, inne-

brändes 2o
).

Klostrets upplösning följde raskt på Västerås riksdag. Gustaf öfverenskom med abboten

Torkil enligt ett bref af den 26 augusti 1527, att denne skulle årligen utgöra 100 m. örtugar till

:
) D. S. n. 1095. 2

) Ib. n. 14% 3
) Ib. n. 1524. 4

) Ib. n. 2075. 5
) Ib. n. 2132. 6

) Ib. n. 1866. 7
) Ib. n.

2601. 8
) Ib n. 2615. 9

) Ib. n. 2744. 10
) Ib. n. 1737. u

) R. A. P. 12
) R. A. (Enligt en afskrift från 1500-talet) Lind-

ström II p. 372. 13
) R. P. n. 1747. M

) Ib n. 1996. 15
) Ib. n. 2921. 16

) D. S. N. F. n. 869. ") På denna ö ägde

Alvastra 24 hemman enligt 1543 års jordebok, för hvilka Arvid Västgöte betalade 15 lispund och 12 skålpund smör.

Sandbergska Sami. X p. 318, 302.
18

) Kammararkivet: se Östergötlands handlingar n:o 3.
I9

) Ser. R. S. I. I. p. 27,

Wieselgren. De Claustris Svio-Gothicis I. p. 80.
20

) Diarium Vastenenzse p. 53 f.
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kronan 1
) men lisas af den tunga, som han på kronans vägnar plägade hi

Alla landbor och gods med undantag af dem, som etter kung Karls räfst kommit till klostret

fick han behålla"). Men som Gustaf hade förnummit, att ett klent och ski

var i klostret, och att Torkil önskade att blifva fri sin befattning för sin sjukdoms skull,

han det 1529 åt Nils Svensson på det villkor, att han skulle årligen betala och

m. örtugar samt underhålla bröderna <>ch klosterfolket med skälig loda 7. (Inni länge

munkarne stannade, och när den sista mässan sjöngs, kan icke bestämmas, men sannolikt Idet'

vistelsen för dem mindre behaglig, när de tyske knektar i den gamla helgedomen brukade »alle

skalkestycker både på gården och gårdens ägor och lefde okristligt och otillbörligt ';.

S i småningom började klosterhusen förfalla. Hvad som skonades af tiden

människohand. Per Brahe hade nedbrutit byggnaderna och fört teglet till Visings ir hvil-

ket han anklagades 1573, när konung Johan III ämnade återställa Alvastra ') för sin och sin

sjuke broder Magni räkning. Men Johans tanke realiserades aldrig, och klostret hemföll åt !•

delsen. I våra dagar vittnar den härliga kyrkoruinen om klostrets forntida storhet

Af klostrets personal äro blott namn på några munkar, sysslomän och priorer bekanta,

under det att nästan alla abbotar äro kända.

Robert var klostrets förste abbot "') och stodi spetsen for de från Clairvaux utgångna

munkarne.

Gerhard var den andra abboten i ordningen. En gammal klosterlegend, Exordium m
num, berättar om honom. Han var tysk till börden och var bona.' indolis et columbinae

simplicitatis». Vid afresan från Clairvaux var han en yngling, som hade svårt att skiljas från

den helige Bernhard. Han klagade under tårar, att han öfvergifvit sitt föräldrahem och allt,

hvad i denna världen vore honom kärt, blott för att få sluta sig till honom såsom sin fader,

undervisas af hans ord och exempel och bland de döda brödernas kroppar afvakta den ytte;

dagen; och nu skulle han bortdrifvas från hans ansikte och beröfvas sin graf. A!' medlidande

med ynglingen gaf honom Bernhard det löftet, att han efter 50-årigt mödofullt arbete såsom en

flitig dagakarl pa Herrens åker skulle få hvila i Clairvaux och där få tillsamman med honom
bida den himmelske brudgummens ankomst. Detta löfte gjorde ynglingen glad och frimodig,

enär han visste, att han icke kunde bedragas af Bernhard. Han afreste och i det k'

han jämte bröderna» sändes att grunda, blef han prior och syssloman och till sist abl

Till det sistnämda embetel valdes han emot sin vilja, enär han hellre önskade stanna pa en ringa

plats för att uteslutande vinlägga sig om sin själs frälsning. Men da han en gång beklädts med

abbotsvärdigheten, blef han en prydnad bland sina embetsbröder. Då icke mål kar

ingingo i orden, kommo tyskar och engelsmän för att understödja brödemas verk, hvarpå orden

tillväxte till stort gagn för de folk, hvilka visserligen hört namnet munk men aldri

1 Denna summa var jämförelsevis liten i förhållande till hvad t. ex. cistercienserklostren

des 1536. Sorö 6,000, Esrom 4,000, Herivad :h Å- 1,000 lod silfver. " Gustaf ts reg. IV p.

den 2 [uli 1;"»27 hade han insatt Birger Nilsson som fogde pa Alvastra för att ötvervaka k'

a
) Ib. n. VI p. 294. ' Gustaf fcs reg. n. XV, p. 463, 4%, Se Anjou III. p.

ritning: Se Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets Akademiens topografiska samlingar. 7 Janauschek,

de Suecia», som kom till Sorö i Danmark oeh blef prior därstädes, varit identisk med ofvannän

kunna bevisas, ehuru intet strider däremot. Det heter om honom att han: »Vixit ver'

eum esset vir gulosus et potator egregius>. S. \i. D. IV. p. -467.



-88 -

sådan». Åt sin syssloman Abraham anförtrodde han hela den ekonomiska förvaltningen, på
det lian helt och hållet skulle få agna sig åt andliga sysselsättningar. Åt dessa och åt kropps-

arbete och studier hängaf han sig sorgfälligt, så att han i sitt lif var en förebild för bröderna.

Då de 50 åren voro gångna, däraf han varit abbot i 40 år, återvände han till sitt älskade Clair-

vaux, där han slutade sina dagar. Konungen och landets stormän (principes) vördade honom
såsom en Guds man och lydde honom gärna. Äfven jarlen (dux), som var en mäktig man,
ödmjukade sig till den grad, att han plägade säga till sitt följe, att så ofta han såg abbo-

ten, skakades han af en så stor fruktan, som om hans hjärtas alla hemligheter låge blottade

inför Gerhards ögon. Och då konungen förnummit, att han rest, klagade han, att hans land

jcke befunnits värdigt att få äga den helige mannens ben 1
).

När af de varnhemsmunkar, som till ett antal af 20 och dessutom flere konverser läm-

nat Värnhem för att grunda Vita? Schola i Danmark, åtskilliga återvändt till sitt hem, flyttade

Gerhard, »secundus abbas Alvastri», några munkar från Alvastra, så att Värnhems konvent blef

fulltaligt, och invigde Laurentius till dess abbot 2
).

Henrik gjorde 1208 ett jordabyte med Suno Tjälvasson 3
).

Suno tvistade med Brynulf Stallare och var 1225 på tinget vid Fågelås' kyrka 4
).

R. mottog af prinsessan Elin hemman på Visingsö år 1240 f)

).

D. var abbot under Birger Jarls tid före 1262 e
).

Johannes omnämnes i Christina Fastes testamente 1276 7
).

R. bevittnade 1281 jämte biskop Henrik i Linköping, franciskanerlektorn i Söderkö-

ping och konungens kanslär Peter Magnus I:s vidimation af påfven Innocentius III:s bulla till

ärkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar angående uppmaning att hindra lag och sed i

landet att ej kunna göra testamenten utan arfvingarnes bifall, och att de andliga drogos inför

världslig domstol 8
).

Nikolaus hade varit abbot i Nydala, hvarefter han steg till samma befattning i Alvastra,

där han 1288 4A kallas »abbas». År 1285 var han ännu abbot i Nydala 9
).

Johannes utfärdade 1289 såsom »dictus abbas» delaktighetsbref i klostrets böner till bi-

skop Bengt och kapitlet i Linköping 10
).

Abraham var abbot 1294, när tvisten om gränsen på Svärdinge ö bilades, och satte

1300 sitt sigill under det bref, hvari Nydala kloster afstod från biskopstionden öfver några sock-

nar i Njudung mot friheten från biskopens i Linköping gästning n).

Birger var abbot från 1309— 1321. År 1309 köpte han en kvarn i Mjölby för 60 m. p.;

fick 1310 en röd häst af Asmund Lang; var 1313 närvarande vid ett byte, som Nydala kloster

gjorde 12
). Han bevittnade tillsamman med abboten Johan i Värnhem 1320 ett bref af biskop Karl

») Ser. R. D. II. p 613 f.; Manrique B. I. D. I
, p. 354 f; Jb. B. I D. II p 233 f.

2
) Ser R. D. IV. p. 462 Jag

håller före, att denne Gerhard varit abbot i Alvastra, såsom den här citerade källan tydligen angifver, trots att Man-

rique i sina ofvan anförda citat gör honom till abbot i Nydala Manriques källa, Exordium magnum, nämner icke det

klostrets namn, hvartill Gerhard kommit 3
) D S n. 134.

4
) Ib n. 216 (år 1222-1230), 240. 5

) Ib. n. 302. °) Ib. n.

478. 7
) Ib. n. 608, 856. 8

) Ib. n. 713. Jfr. 131. v
) Ib. n. 966, 805. 10

) Ib. n. 986. ") Ib. n. 1104, 1320.
12

) Ib.

n. 1615, 1656, 1902.
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i Linköping 1
). År 1321 mottog tian af Folke Ulfsson jordar för klostrets räkning ) År I

och 1327 namnes han »qvondam abbas» *). Det senare året fick han som lifstid »n upp-

bära inkomsterna af gården Nässja, som Hakan Jonsson Lama gaf. I lan biet insatt som en

af denne- testamentsexekutörer ').

Petrus vidimerade 1330 i Thorkelstorp tillsammans med dominicanernas provincialprior i

Danmark, Sverige och Norge och priorn Johan i Skeninge ett intyg af biskop Brynoll i SI.

m. fl. om ett jordaköp

Ragvald var sannolikt först prior i Alvastra 6
). Var abbot 1336 7

) och en af de andliga

garanterna på herredagen i Varberg 1343, vidimerade 1345 ett gåfvobref af Erik och Valdemar*}

och visiterade Juleta 1 549
Jl

\ då han på begäran af fru Ramfrid medgaf, att herr Enar, vare

sig han blef abbot i Saba eller ej, skulle få njuta afkastningen af den jord i Rypstad vid Söder-

köping, som hennes ailidne man Birger gett den aflidne abboten Henrik

Daniel gjorde 1358 ett jordabyte, hvarigenom klostret erhöll Haninge och Haningetorp i

Tollstads socken men lämnade Gryta i Eds socken 10
).

Paulus vidimerade ett bref 1363 u).

Johan beseglade tvenne bref 1374 och 137')
1J

.

Mathias Knopp var jämte tre andra cistercienserabbotar i Sverige på mötet i Örebro 1 179
l8
A, där frågan om Birgittas kanonisation behandlades 13

). Han afsattes år 1381, emedan han

vägrat betala tributen till generalkapitlet 1380 och utdrifvii exekutorn ur klostret
14

, Under sin

abbotstid hade han mottagit 50 marker, hvarför gården Höghult var pantsatt, af Matts Gustafsj

Sparre, som genom räfstetingsdomen 1408 ålades att inom sex veckor bevisa det han betalat ,5
).

Thideman, venerabilis pater, vir consilii et muitae industris IS
), var först abbot i Värn-

hem, men valdes 1381, då han var som visitator i Alvastra, efter Mathias till abbot. Ar 1

köpte han jord i Glänås i .Svanhals socken, där klostret förut hade två gårdar, bytte jord med
drotset Bo Jonsson Grip och beseglade ett bref, som rörde ett stort jordebyte mellan denne och

Askabv kloster
17

). Tillsammans med abbot Laurentius i Värnhem besökte han 1391 den 10

juni Nydala, då dessa båda män beseglade ett bref, och var där ännu den 6 Juli, då han be-

seglade ett gåfvobref af Kristina Gislsdotter
ls

i. Samma år erhöll Thideman af dominikanergene-

ralkapitlet i Rom i uppdrag att såsom fullmäktig uppbära ordens restantier i Danmark. Sverige,

Xorge, Pommern och slavernas land 1
"). Den -15 aug. 1395 inbetalade han till prosten Dethber-

nus Hevenstrid i Odense, som var ombud för den påfliga legaten kardinal Filip af Alencon och

biskop af Ostia, 350 marker p., hvilken summa utgjorde legatens prokuration för Linköpings stift.

Abbot Thideman erhöll kvitto för denna summa, och aflösning meddelades dem bland prästerna,

som genom för långt dröjsmål ådragit sig exkommunikation *°). Ar 1396 erhöllo abbotarne Thi-

deman i Alvastra och Harald i Värnhem ett intyg af biskoparne Knut i Linköping och Nicolaus

i Västerås, att de inför dem och ärkebiskop Henrik i Lppsala och biskop Tordo i Str

') D. S. n 222<), 2486. "') Ib. n. 2275. 8 2483, 2602. ', Ib. n. 2615, ') Ib. n. 2817 En pri.

höll nämligen k
vadmal till en kåpa (1292

—

1312 af prästen Johan i l.omaryd, som förärade kl , D. S 17-U.
:

D. S. n. 3218 Ib. n. 3746, 3936. '•') Ib. n 4484. Enar var abbot redan 1346, Ib. n. 4109

77. '" Ib. n. 10"-.. 1208. '•') R A : A. 2'. t 50. " Vadstena klosters brefbok f. -

. R. S. II. p. 31. ") R. P. n 1908, 1929, 1"- !•
I.

u Wieselgrei

Gothicis I p. 83.
i0

R. P. n. 2778.
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samt åtskilliga domprostar, ärkedjäknar och kaniker från olika stift uppvisat bref, som styrkte,

att dessa kloster samt Gudhem och Riseberga ägde ensamma rätt till Laxafors' fiske i Nedre

rilerud socken i Värmland, och därmed protesterade mot biskopens i Skara tilltag att sätta sig i

besittning af en ö i detta fiskevatten x
). När klostret upprepade gånger kvaldes i sin rätt, måste

Thideman på räfstetingen år 1399 med de olika häradena förfäkta klostrets intresse
2
). Han

dog 1404 3
).

Johannes beseglade 1406 ett bref 1
). År 1411 bortbytte han till Vadstena kloster Säby

i örberga socken mot jord i Väfversunda r
')- Hans stod 1417 17/n till rätta på mötet i Arboga

»före alt clerkeriet aff righet», därför att han hade å ärkebiskop Jöns Jerkessons i Uppsala vägnar

skrifvit ett bref till biskop Brynolf i Skara, »ludende moth war nathuge herre konung». Men
Hans nekade till, att han någonsin skrifvit till Brynolf ett bref, som var ärerörande mot konungen.

Men ett bref hade han skrifvit till biskopen, om hvilket han kunde tro, att konungen hade upp-

snappat det, men för detta ville han framdeles svara. Dock nekade han till, att han liknat konungen

vid kejsar Nero. På ärkebiskopens förfrågan, hvarför han nämnde honom i sitt bref, svarade

abboten, att han ej gjort detta »aff ondhe eller fortanka men aff rsette enfallugheet», och på Jöns'

fråga, om han bedt honom skrifva, nekade han därtill under tårar. Han hade ej velat skada

hvarken ärkebiskopen eller konungen utan skrifvit brefvet »oförtenkt» och af »sith eghet hugrsede» 6
).

Sannolikt frikändes abboten. Åtminstone finna vi honom åter fungera 1422, då han den 4:de

söndagen efter påsk bytte jord med prosten och kyrkoprästen Ingolf i Rogslösa, som då var

i Alvastra, hvarvid klostret fick prästens jord i Hessleby och lämnade sin egen derstädes i

stället
7
). Med abbedissan Bengta och konventet i Vadstena bytte samme abbot jord, hvarvid

Alvastra fick Isberga i Heda socken i Östergötland och Östby i Gräsgårds socken på Öland och

lämnade Ullevid i Örberga m. fl. gårdar 8
). Då en tvist mellan klostret och bönderna i Herre-

stad, Ströya och Brobj' uppstått angående några* byggnader, som de byggt, och en ström, hän-

sköts afgörandet till biskop Nils i Vexjö, som den 23 okt. 1427 gaf klostret rätt och bannlyste

bönderna, om de ej inom utsatt tid rättat sig efter domen !)

).

Magnus uppbar såsom »collector contributionum per regnum Suecise monasteriorum ordinis

Cisterciensis» 1431 af abboten Rudolf i Saba 13 floriner för åren 1427— 1431, hvaraf 10 floriner

skulle vara skatt och 3 expenser. Likaledes uppbar han 1433 ,8
/i vid sitt besök i Saba af

abbot Rudolf 8 floriner för 1432— 1434 10
). År 1431 uppbar han i samma egenskap 50 floriner

af cistercienserklostren Alvastra, Nydala, Värnhem, Juleta och Roma för åren 1427—31, hvarpå

abboten Johannes i Citeaux lämnade kvitto den t6A ' '). Han tog 27
/s 1436 i pant den stora gården

i »Hardhaberghum» i Svanhals socken af Johan Knutsson för 40 engelska nobler 12
).

Andreas uppbar och utkvitterade den årliga skatten 1427, 1440, 1441, 1445, 1450 och

1454 till abboten i Saba ' 3
). Han beseglade 1439 och 1456 bref 14

)- År 1462 hade han afgått

från embetet, då han återkallade sitt sigill under ett bref, som Riseberga utfärdat 1 s
).

Rudolf var sannolikt förut abbot i Juleta, hvarest han afgått före 1458. År 1459 utfärdade

han ett bref till nunnorna i Sko, hvarigenom de fingo rätt att för framtiden bikta för en sekulär

prästman ] 6
).

Andreas utfärdade 1471 kvitto på ett bref till abboten Olof i Juleta och afsattes 1483 från

sitt ämbete på grund af orätt dom, som han fällt öfver Sven i Juleta 1 7
).

»

') R. P. n. 2817. 2
; Ib 3008, 3010: 3011. 8

) Ser. R. S II. p. 31.
4
) D. S. N. F. n. 742 5

) Ib. 1421. ») D. S.

N. F. n. 2409. 7
) R A. P. 1422. 8

) R A. P. 1423 21
/3 . °) R. A. P.

10
; Örnhiälm, R A. P. 1433 "/i. ") Ömhiälm.

I2
j R. A. P.

13
) Örnhiälm. 14

) R. A. 1439 8
/3 , Örnhiälm. n

) Örnhiälm. 10
) Örnhiälm. 17

) Se vidare ofvan pag. 9.
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Magnus var först abbot i Nydala men valdes, då han som generalkapitlets fullmäktig

ransakade och dömde Andreas till afsättning, i dennes ställe till abbot 1483 *). Motto- [494

för klostrets räkning en gård i Skeninge och uppbar 1496 af Sven i Juleta c> lloriner Rif

I års skatt ->.

Håkan hade sannolikt från abbotsvärdigheten i Juleta förflyttats till Alvastra. I lan var

visitator jämte »andra fler abbotess» af cisterciencerorden den 1 juni 1506 i Kiseberga, hvarvid

abbedissan Christina Pedersdotter gjorde efter deras och konventets samtycke ett jordabyte med
Strängnäs domkyrka 8

). Håkan uppmanade 1513 sina landbor, att de skulle hvar och en mött

och underhålla biskopshästarne, såsom de enligt landslagen och urgammal sed varit vana l
). Han

hade tagit från Saba 3 silfverstop och en kor-psaltare, hvarför generalabboten 1513 tillsatte abbot

Arvid Haqvini i Nydala och Sven i Värnhem som domare. Men Håkan var allredan död, när

de kommo för att hålla dom ''), och i hans ställe insatte de

Andreas till abbot ,:

).

Torkil fick 26 aug. 1527 af Gustaf I fullmakt att förestå klostret för kronans räkning.

År 1529 begärde han enligt Gustafs utsago att blifva entledigad från sin befattning på grund af

sjukdom 7
).

Till Alvastra kloster hörde många utmärkta personer. Sveriges första ärkebiskop Stefan

skall naiva varit munk därstädes").

En kort tid lefde helgonet Birgitta och hennes man Ulf Gudmarsson (Hjorthufvudi vid

klostret. Herr Ulf besökte S:t Jakobs graf i Compostella men insjuknade under resan. Hem-
kommen till Sverige i början på 1340-talet, slöt han sig till munkarne i Alvastra men aflade icke

klosterlöftet. Han kunde ej tillhöra orden i annan egenskap än såsom familiaris ''). Han dog

1344 '-'•-'. Hans hustru Birgitta, Sveriges märkvärdigaste kvinna under medeltiden, kunde

naturligtvis utan brott mot ordens uttryckliga föreskrifter ej vinna tillträde till klostret, bodde

på en gård norr om kyrkan I0
) och anförtrodde sina uppenbarelser för sin skriftefader, under-

priorn i Alvastra Petrus Olaui, som öfversatte och nedskref dem på latin
ll

). Petrus följde Birgitta

på hennes resa till Rom 1350 och till andra heliga platser. Vid hennes begrafning i Kom biträdde

han Katarina och Birger, helgonets barn. Birgittiner-ordens v constitutiones författades af Petrus,

hvilken tillsammans med kontessorn Petrus skref den äldsta biografi öfver helgonet ,a
). Jämte

Katarina och Vadstena klosters förste konfessor Magnus Petri begaf han sig till Rom 1375 för

att arbeta för Birgittas helgonkröning. Ar 1379 fingo dessa 3 nämnda personer af påfven Urban VI

sig anförtrodt att öfverlämna till honom Birgittas uppenbarelser. Han återvände till Sverige och

dog i Vadstena ''

t 1390, men hans stoft fördes till Alvastra med stor ståt af biskop Nicolaus

i Linköping och abboten Thideman i Alvastra 13
) och begrofs i klosterkyrkan "i.

») Se ofVan p. 9. * örnhiälm. *) R. A. 1'.
4
) Örnhiälm. *) R. A. P. 1513 "

., örnhiälm. Se vidare ofvan

pag. 11. ''') R. A 1'. 1513 " ..
7
) Se ofvan p 56 f. ) Ser R. D. I p. 177, 388, 389; Manrique B. I D. III p 136.

Janauschek: Orig. Cist. p. 74 påstår, att äfven Jen andre ärkebiskopen Johannes varit abbot i Alvastra. "*) Jfr Leinberg

p. 158.
,0

) R. P. n. 1088 Se vidare ofvan pag. 38 u
] Hammcrich: Den Hellige Birgitta p 104. '-'. Schuck p. I

">) Diar. Vaast pag. 6 " Mess Seond 111 Tom IX p 45.
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Nydala.

När munkarne kommo från Clairvaux till Sverige under Sverker I:s regering, bosatte sig

en del af dem vid norra sidan af sjön Rusken i Västra härad i Småland. Samma dag, som
Sverker lade grunden till Alvastra år 1143, skall biskop Gislo i Linköping hafva »funderat» Ny-

dala l
). Till den nya stiftelsens underhåll anslog Gislo jordar och biskopstionde i Njudung och

Finnvid, hvarför han ock kallas detta klosters grundläggare. Ärkebiskop Andreas Sunesson

i Lund (1201— 1221) skref i sitt stadfästelsebref på klostrets jordar: »Exteriores mansiones et

decimas» se. confirmamus, »quas fundator domus, venerabilis antistes Gislo sedis Lincopensis

ecclesiae, in Nuthingia quam in Phinethia eidem loco perpetuo contulit»
2
). Gislos stiftelse betrak-

tades sedermera af hans efterträdare ända ned till Hans Brask som föremål för biskoparnes i

Linköping särskilda omvårdnad och kärlek. Biskop Karl kallade sig och sina företrädare för

klostrets »fundatores» :i

). Biskop Gislo gaf till Nydala »Sunderby» gård, som han tillbytt sig af

Karl Sverkersson, hvilken gåfva biskop Karl bekräftade mellan åren 1216 och 1220 4
).

Gåfvor inflöto i stor mängd till Nydala.

Till munkarnes underhåll köpte konung Knut Eriksson en tredjedel af det rika ålfisket

i Skens å för 3 m. guld och skänkte det till klostret. Denna konung utfärdade fastebref därpå

i närvaro af några af rikets stormän, såsom biskop Kol i Linköping, svears och götars jarl

Birger Brosa, sin bror Filip samt 3 munkar Petrus Norvegiensis, Thoraldus cellerarius, Tovo

Styrgsson och 3 konverser Hagbard, Guther och Ako 5
). Ett annat fiske ägde klostret i Rusken,

hvars frid både konungar och biskopar i Linköping hägnade G
). Konungarne af den sverker-

ska och erikska ätten gynnade munkarne med flera gåfvor, skyddade deras egendomar mot

grannarnas våldsbragder och sågo gärna, att »de renlifves» antal förökades. Klostret tillväxte

så, att det redan 1 164 kunde utsända sitt dotterkloster Gutvalla på Gotland.

Klostrets egendomar voro rätt många, då ärkebiskop Andreas Sunesson (1201— 1223) be-

kräftade dem, emedan »dess fattigdom kommit till hans öron». De voro Sunderby, Lundby och

Vitansby (= Lundholmen 7
) i Vrigstads socken, Habestad, Järnboda och Torremyran i Svenarums

socken, Linneryd i Tofteryds socken, Hörneboda (= Hömundeboth) i Fröderyds socken 8
) samt

Nytohult. I gården Fryeled i Fryeleds socken ägde Nydala kvarnar, kvarnställen, skogar, beten

och ängar, vidare »Tofftum» samt Gulbrunsryd i Annerstads socken och Siklaberg i Halland,

hvilken sistnämnda besittning ärkebiskop Absalon i Lund gett, Skäldby nära Kalmar, Skens fiske,

»Oos» fiske i Finerusk (= södra delen af Rusken) samt Långede kvarn i Nydala socken 9
).

Men då inkomsterna af dessa besittningar icke räckte till att underhålla munkarne, utan

klostret trycktes af fattigdom (»tanto premantur onere paupertatis, quod de propriis facultatibus

nequeant commode sustentari»), utfärdade legaten Wilhelm af Sabina den 6 mars 1248 från

l
) Ser R. S. III: n p. 297. Winter I p 329 Ser R. D. I p. 175. Wieselgren: Ny Smålands beskrifning

III. p. 282.
2
) Codex Nydalensis. Jfr. D. S n. 119.

s
) D. S n. 166 (1216-1220). 4

) D. S. n 162.
5
) Ib. n 70

och 834. En mark guld var lika med 8 m. silfver; en mark silfver var ungefär 5 m. pengar. En m. p. = 60

kronor. Således 3 m guld = 7,200 kronor Gudhems och Byarums kloster ägde hvar sin andel i samma fiske. Men

när nunnorna i Byarutn flyttat till Sko, sålde de sin anpart till Nydala 1254. (D. S n 416) År 1372 intygade 8

hemmansegare i Skens by vid Sunnerbo häradsrätt, att Nydala var rätta ägaren till fisket i Skens å, räknadt från de

af klostret lagda yttersta grundstockarna och förbi Munkholmen ända till Vida sjö, att detta fiske blifvit skänkt af

konung Knut samt att gåfvan, som de nu innehaft i 180 år, sedermera blifvit bekräftade af både konungar och biskopar.

R. P. n. 1042, 1043 Karl VIII Knutsson bekräftade med sitt råds samtycke klostrets bref på detta fiske, då han var

i Nydala 1451 */i. R A. P. °) D. S, n. 71; 102. Se vidare ofvan pag. 16 f. ') Nilsson: Klosterväsendet i Linköpings

stift p. 84. 8
) Ib. p. 84. 9

) Codex Nydalensis.
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konung Erik Erikssons borg castrum ett bref, inan han uppmanade i att

understödja klostret och utlofvade 40 dagars aflat åt alla dem, som med allmosor bidrogo att

lindra bristen l

. Med samma legats vilja och samtycke bestämde konung Erik Eriksson inför

rikets råd vid jultiden 1248, att bönderna i östra och Västra härader i Njudung samt

Sunnerbo och Västbo härader i Finnved, skulle utgöra ^.\cw s. k. munkeskäppan, en skäppa korn

»gott maal att' then fattige mants dhelan *). Trots dessa jämförelsevis stora inkomster mäktade

klostret själft icke uppfora sin kyrkobyggnad. Biskop Henrik i Linköping uppmanade 12!

inbyggarne pä Gotland och Öland att med gåfvor understödja det oratorium
, som var grundadt

till Marias ära, och som ännu propter nimiam sterilitatem loci illius et inopiam icke utan de

frommas hjälp och välvilja kunde blifva färdigt utan skulle inom kort tid ohjälpligen förfalla. Fyr-

tio dagars aflat Utlofvades ät de hjälpande
:i

). Med denna kyrkobyggnad gick sedan arbetet raskt,

enär den päfliga legaten kardinal Guido utlofvade i ett aflatsbref, dateradt i Kalmar 24 juni 12<

ett års och 40 dagars aflat åt alla botfärdiga, som på första dagen vid kyrkans invigning besökte

denna, samt 40 dagars aflat för dem, som sedermera på årsdagen kommo dit '
.

Till uppförande af de byggnader, som »magis sumptuose- borde byggas till den heliga

jungfruns ära, sedan kyrkan blifvit färdig, gaf Peter Erngislasson 1272 sin återstående penning-

förmögenhet, sedan franciskanerna och hospitalen fått sin bestämda andel, samt Erikstad i Hvita-

ryds socken och hälften i Ingelstads kvarnar och fiske '). Dessa dyrbara byggnader voro af

sten, ty »pro opere lapideo» gaf Filip Karlsson på 1270-talet 3 marker utom garden Kuthe i

Västergötland 8
).

Till det nybyggda oratorium anslog Magnus Karlssons hustru Cecilia Elofsdotter 1287 ett

markland jord i Uddanäs för att till hennes minne uppbygga ett altare och grafkapell. Dessutom

skänkte hon en kalk jämte en fullständig altar- och mässkrud 7
). Ett altare, vigdt till apostlarnes

ära, gaf 1349 riddaren Karl Näskonungsson (Natt och Dag), vid hvilket munkarne skulle läsa

mässor för honom, hans hustru, deras förfäder och efterkommande. En altar- och mässkrud

samt en förgylld kalk gaf samme riddare för att användas vid nämnda altare %
). Ett annat altare,

vigdt till S:t Birgittas ära, fanns 1416, då riddaren Thure Stensson (Bjelke) skänkte en gård i

Vällesten i Värnamo socken samt en i Löpaskog i Rydaholm och allt, hvad hans svärfader,

riksrådet och ståthållaren på Gotland, Abraham Brodersson ägt i Holma i Tofteryds socken med

villkor, att vid nämnda altare mässor skulle läsas för donators anhörigas själar
9
).

Kardinal Guido, f. d. abbot i Citeaux, utfärdade i Kalmar, åtta dagar efter sitt förut gifna

atlatsbref för klostret privilegier, hvilka öppnade ett verksamhetsfält för munkarne, som de enligt

ordens statuter voro förbjudna att beträda. På grund af Nydalamunkarnes fromma ordenslif

fingo abboten och fyra prästvigda munkar rätt att i församlingar inom Linköpings stift predika,

höra bikt och meddela 20 dagars aflat åt botfärdiga
10

).

Biskoparne i Linköping voro klostrets synnerliga välgörare och stodo i intimt törhållande

till munkarne. Henrik (1258—1283) hade för biskopstionden af flera socknar betingat för sig och

sina efterträdare rättighet att under hela adventstiden med ett bestämdt antal personer och hästar

l
) D. S n 361.

-2

) Ib n. 364. Biskopen i Linköping öfvervakade, ;itt munkskäppan utgick ordentligen

bönderna på grund af det dåliga väglaget ej kunde i råttan tid framföra biskopstiondet till klostret, gaf Bengt dem

I uppskof därmed till kyndelsmässan. Munkskäppan utgick da från alsidum (Alsheda), Myrisbodom ^kiri

Skirö , nesyohult Näshult), Limandahult (Lemhult), Myrisio (Myresjö), nevflsyo (Näfvelsjö), skedom Skeda) et vrixstadum

Vrigstad) in nyuthungia (Njudung) samt från Värnamo, tända.- Tinnö), Owaxthorp (Voxtorp), Gyelleryl yd .

Haxsyohult (Hagshult), ak- Käfsjö) och topthryth Tofteryd i Östbo härad DS
andra socknar uppräknas i början på 1300-talet, från hvilka klostret uppbar biskopstionde I) S n 1761.

T
) Ib n

* Ib n :.ll •) Ib. n. 659 ''') Ib. n 901. 7
) Ib. n. 951 1 Ib. n 4402. ) 1). S. X. F. n 2239. 13.
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iå uppehälle, nar han i Nydala förrättade sin andakt x
). Men som denna tillströmning af människor

medförde mycket obehag samt störde klosterfriden och biskopens hird
2
) var dyr att under-

hålla, önskade klostret befrias från denna gästning. Till begge parternas belåtenhet afvecklades

1300 saken så, att klostret lämnade tillbaka sin rätt till biskopstionde af åtskilliga socknar.

Biskoparne anslogo Vrigstads socken i Småland, Gräsgårds Ottenby och Mycklaby kyrka

på Öland, hvaraf klostret fick uppbära inkomsterna med skyldighet att aflöna en vikarie

att vid kyrkan uppehålla gudstjänsten ;!

). De skyddade klostret och dess besittningar mot gran-

narnes ofredande. När inbyggarne i Östbo störde klostret i dess besittning af en kvarn, vände

sig abboten Vilhelm till biskopen med bön om hjälp. Denne förklarade i ett bref omkr. 1220

till lagmannen och bönderna i nämnda härad, att biskopen såsom Nydala klosters stiftare och

beskyddare nog skulle veta att skaffa det skydd och med apostolisk makt utesluta fridstörare ur

kyrkans sköte 4
).

Gåfvor från biskoparne i Linköping voro icke sällsynta. Bengt gaf klostret kvarn-

stället Långafors, hvilket han erhållit som böter :
'). Karl hade gifvit 1 10 m. p. i ocii för inköp af

jordar till klostrets och kyrkans underhåll, hvarför abboten Johannes förvärfvade nyodlingar i

Skärfsjöryd och Loftås i Fryeleds socken 6
).

Till tack för Linköpingsbiskoparnes välvilja mot Nydala, hvarigenom »de med sin stora

välgörenhet afhulpit fattigdomen», tillförsäkrade abboten Nils och konventet för all framtid biskopen

och kanikerna delaktighet i allt klostrets andliga goda, såsom böner och goda verk, och utlofvade

att årligen fira ett anniversarium för deras räkning samt vid hvarje medlems död fira en själa-

mässa som för en af sina egna munkar. Detta bref utfärdades af abboten vid hans besök i

stiftsstaden den 5 juni 1273.

Fattigdomen synes vid slutet af 1200-talet vara afhjälpt och klostrets ekonomiska ställning

tryggad. Men fortfarande inflöto dock rika gåfvor. Bland dessa vilja vi nämna blott några. Ar

1312 gaf Ragnelf Hemmingsdotter till Mariakyrkan i Nydala 80 m. p., för hvilka hon pantsatte

gården Hjelmseryd, samt ett guldtyg till kalkduk 7
). Margareta Abjörnsdotter gaf 1344 för sig

och sin aflidna mans själar 200 m. p. och pantsatte därför gården Svenamo i Gällaryds socken 8
).

Hon hade 1342 gett 60 m. p. för en graf i klostret
9
). Riksdrotset Nils Thuresson Bjelke gaf

1354 för sina aflidna hustrur Ingrids och Margaretas själabot Draegninghahulth (Drottningehult)

i Helleberga socken i Småland 1
").

Dekanen Harald i Linköping gaf 1353 all sin fastighet i Rydaholms socken, nämligen Uplöf

och underlydande landbohemman, som han för 400 m. p. köpt af lagmannen i Tiohärader

riddaren Nils Thuresson u
).

Esgerus V1
) af släkten Oxenstjärna i Knutstorp gaf 1353 för sin aflidna hustru Margaretas

och sina aflidna barns själar samt för sin egen till Nydala, där han valde sin graf, 30 m. p , 3 kor

och en oxe samt satte sin gård Knutstorp i pant för penninggåfvan 13
). Hesgerus Joarsson gaf

år 1360 hälften af Långserum i Svenarums socken, hvars andra hälft klostret köpte u
). Lindorm

J
) År 1287 var biskop Bengt i Linköping där och gästade, då han den 14 december utfärdade en vidimation

af den påflige legaten biskop Johannes' försäkran att ej kräfva mer af ordens kloster än den öfverenskomna afgiften

under hans resa. D, S. n. 953, jfr 947. 2
) Biskopen i Linköping fick enligt östgötalagen göra gengärd med 12 män.

och han skulle hafva 3 marker och 3 bord. Till den skulle lämnas 3 tön öl, 3 spann hvete, en tön råg, en tön bjugg,

3 pund smör, 4 pund fläsk, ett markanöt, 12 höns, 2 lass foder och 4 tön hästakorn. Vid denna gengärd voro inga-

lunda klostren eller deras prebenden undantagna. Biskopen i Strängnäs gästade Juleta 2 nätter, Gamla kloster (^Fogdö)

2, Helgarö 1 natt; Ser. R S. III p 281. 3
) D. S. n. 661, 662, år 1279 !

/s
4
) Ib n. 165.

r

") Ib. n. 210. Jfr 843.

6
) Ib. n. 1956. 7

) Ib. n 1853. 8
) Ib. n 3790. 9

) Ib. n. 3614 l0
) R P. n 172. ") Ib. n. 111. 12

) Esgerus hade en

son Magnus Eskilsson, som 1353 ingick som munk i Nydala. 13
) R. P. n 123 14

) Ib n. 443.
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Eskilsson gaf 1360 Nederlid i Rydaholms socken och SläthuK i Fryeleds socken l
). Riddaren

Erik Karlsson gal' 1360 två bodar i Jönköping. Den ena at dessa bodlägenheter bortbytte-, 1 109

mot Ulfstorp i ödestugu socken'-)- Ragnvald Erengislessoi) gaf 1371 100 m. p. och pantsatte

därför 1 Ijelmåkra i Skepperstad, Sefvedstorp (Sigvastatorp) i Hjelmseryd och Bjerkaryd Biaercaryd)

i Hylletofta").

Johanna Jonsdotter gaf 100 m. p. 1374 och pantsatte därför alla sina fastigheter i Säfsjö

(Sefsio) och Kråkefors' ström i Ljunga socken ')•

Marsken Karl Ulfsson af Tofta, riddare och. lagman af Uppland, gaf 1389 för sin aflidne

son, lagmannen af^ Södermanland och sedermera af Uppland, Knut Karlsson och sin likaledes

atlidna syster Kristina samt för sig själf allt, hvad Knut ägt i Bet i •Nakwbodha» (nu en del

af Bottnaryd) socken af Mo härad r
').

Riddaren Sten Sture upplät till abboten Johannes Lagmansryd i Rydaholms socken 142-1 *

.

Gudmund Simonsson, som ingick i Nydala, gaf 100 m. p. och pantsatte därför sina gi

i Algutsboda och Möre 7
).

Riddaren Bo Stensson gaf 1435, då han var i Nydala, en gård i Mosseryd i Ljunga socken

och »Vigzstenstorp* för en »blakkotan» hingst, värd 100 m. s
), samt 1469 vid ett nytt besök för-

ökade han sin frikostighet med Bjällebo och Sivadstorp i Hylletofta socken för sin hustru Katarinas

och söner Svante Bossons och Sven Stures evinnerliga själarykt '')•

Gåfvor inflöto till klostret, så att det vid reformationstiden ägde ett betydligt antal hemman,

som lämnade en riklig afrad. Nydala kodex angifver i sin stympade gestalt, att klostret ägde

i Svenarums socken 25 gårdar lö
), som gåfvo 83 pund smör i afrad, i Fryeleds socken 24 gårdar,

som gåfvo 59 pund smör, i Rydaholms socken 9 gårdar, som gåfvo 26 pund smör, i Xnderstads

socken 20 gårdar, som gåfvo 97 pund smör samt Skens fiskläge, som lämnade 1,600 ål. Johan

Thuresson, som fick Nydala klosters egendomar i förläning, upptecknade landböndernas antal

till 252, hvaraf 107 inom Västra härad n
).

Men klostrets rikedomar blefvo snart föremål för plundring. När Kristian II gjorde sitt

återtåg till Danmark 1521 vid kyndelsmässotid, kom han till Nydala och rönte af abboten det

mest humana mottagande. Men konungen skall hafva befallt munkarne: »Fram med edert bästa

vin och edra gödda oxar, I late munkar, ty jag, eder kung, är hungrig och vill göra er den äran

att uppäta hvad, som finnes, om ej edra förrådshus äro lika bottenlösa som edra pungar». Om
natten nedgräfde abboten Arvid klostrets dyrbarheter men skall därvid hört en röst ropa: Hvad

hjälper det människan, om hon ägde hela världens skatter, då hon följande morgon skall d<

Om morgonen inträdde konungen i kyrkan, när munkarne förrättade mässan. Han befallte sina

soldater att gripa abboten och de öfriga munkarne och kasta dem bundna i Munksjön. Då

abboten slet sönder det tåg, hvarmed han var bunden, och begynte simma, genomborrade sol-

') R. F. n. 44*). Lindorm ingick som munk i Nydala, gaf en del af sin egendom åt sina arfVingar samt med

deras samtycke skänkte det öfriga till klostret. Men han hade på Erengisl Jarls befallning af dennes 2 följesmän fångslata

och beröfvats sin egendom Lindorm klagade däröfver hos konung Albrekt, då han jämte liera höga herrar var i

Jönköping 1364, och återvann friheten, hvarvid hans bortröfvade egendom återställdes K F n 1831. ' K 1'. it

D. S. N. F. n. 1062. Ett annat hus i Jönköping bortbytte klostret mot frälsegodset Fiskeby i Svenarums socken.

R. A. P. 1891 V».
' R- P- "• 991.

4
) Ib. n. 1112. 5

) Ib. n. 2417. Drottning Margareta bekräftade L390 i Ördbro Alva-

strå och Nydala klosters äganderätt till de gods i Västergötland Karl 1'lfsson gett R P. n. 2470.
r Örnhiälm

:

) R A.

1426 *•/».
8
) R. A. P. 1435 ,B

/t.
" R. A. P. 1469 w

/«.
ln

,
Öfver Vrigstads socken finns .

ll
) Smålands handlingar n:o 12 i Kammararkivet.
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daterna hans kropp med sina svärd och höllo honom så länge under vattnet, tills han dog.

Konungen plundrade därpå klostret
1
).

År 1524 besökte Brask Nydala, då han på »söndagen Invocavit» ordinerade Johannes Mar-
tini, som varit munk i Alvastra, till abbot och invigde taflan och bilderna till kyrkans högaltare.

Då kyrkan, fruntimmerskapellet (capella mulierum?), omgången och båda kyrkogårdarne blifvit

oskärade af »tempelskändaren» Kristian, invigdes dessa ånyo (reconciliari)
2
). Ett nytt besök

gjorde Brask 1526. Af fruktan för att klostrets egendom skulle förfaras lät han sin prost upp-

teckna alla klostrets tillhörigheter.

När den lutherska läran predikades i trakten af klostret, fick den val^e abboten Johannes
Martini 1523 ett bref från biskop Brask, hvari denne uppmanade honom att manligen stå emot
vissa fientliga söndringar, som utsåddes genom en hop, som jäste af lutherska villfarelsen. Ab-
boten, som hade förut därom tillskrifvit ärkediakonen Verner Nicolai i Linköping, kunde i sitt

bemödande att motarbeta denna rörelse påräkna hjälp af goda män 3
). »Den gamla trons försva-

rare» Brask skref till konungen 1524 "A och bad honom ej tillåta Luthers skrifter säljas i riket,

ej beskydda hans lärjungar och ej indraga främmande rätt i riket tvärt emot lag och ed 4
). Men

den nya tidens »katten» hade gripit konungen, hvarför biskopens böner voro fåfänga. När Gu-
staf på herredagen i Vadstena 1526 ' V, utfärdade ett skyddsbref för klostret, var det endast

»ett lugn före stormen» 5
).

Efter Västerås riksdag skref Gustaf från Vadstena den 2 aug. 1527 till abboten och kon-

ventet, att han hade förordnat Truls Skrifvare och Peder Skrifvare att uppteckna alla klostrets

penningar, klenoder och underlydande gods med årlig ränta, och uppmanade munkarne att ej

undandölja något af detta utan göra »redelige kwnskap på alla forma stycker», så framt de ville

undvika hans vrede och onåd. Dessutom underrättade han dem, att han utsett Peder Skrifvare

att enligt beslutet i Västerås vara klostrets administratör någon tid, till dess konungen öfvertänkt,

huru han »ther om bestellandis varda». Peder skulle förestå klostret och dess landbor och gifva

klosterfolket sitt redeliga uppehälle 6
).- Blott en månad senare (den 8 sept.) fick Truls Skrifvare

klostret i förläning 7
). Han fick d. 31 okt. konungens bref på, att han fick »njuta och behålla alla

konungsliga saker jämte de landbor», som tillhörde klostret öfver hela riket, samt att utkräfva

den gästning och fodring, som abboten plägade uppbära af landborna. Dessutom fick han be-

hålla klostrets gamla rättigheter såsom biskopstionden och munkeskäppan 8
).

År 1529 4
/s fick Godfrid .Sure för sin trotjänst Nydala i förläning. Han skulle årligen

betala 3 läster smör och 100 m. ört. samt rida »färdig siälf fijärde medt godhe hästar, duglige

karlar och harnesk» och fick uppbära munkskäppan, biskopstionden och alla både kungliga och

biskopliga sakören af landbönderna. De munkar, som ville stanna kvar, skulle få sitt redliga

uppehälle »til math och öl effter tilböiiighet 9
).

Nydalas abbotar stodo i rang näst efter abbotarne i Alvastra. De fingo ofta förtroende-

uppdrag af generalkapitlet, särskildt då det gälde att visitera och sitta till doms öfver abbotarne

i det sistnämda klostret. Som ordens visitator, relormator i Sverige, Norge, Gotland och Liv-

land uppbar abboten i Nydala Juleta klosterskatt, utgörande 22 mark danska för åren 1505—1508

vid sitt besök i detta kloster
10

).

]
) Konung Gustaf I:s reg. I p. 75, Wieselgren: Ny Smålands beskrifning III p. 284. Ser. R. D. II p. 571. Vit-

terhetsakademiens topografiska samlingar. 2
) Codex Nydalenis. Ser. R. D. IV p. 622 f.

s
) Handl. rör. Skandinaviens

historia XVII p. 124. 4
) Gustaf I:s reg. 1 p. 308. 6

) Gustaf I:s reg. III p. 6.
8
) Gustaf I:s reg. IV p. 292. ') Ib. n.

IV p. 322. 8
) Ib. n. IV p. 358. 9

) Ib. n. VI p. 12 f, Den insatte fogden jämte hans svenner dödades inom en månad

af upproriske småländingarne, Ib. VI p. 357. 10
) Örnhiälm.
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Abbotserien kan nästan fullständigt uppställas.

Regnerus var abbot före den tid, dä konung Knut Eriksson Stadfäste fisket i Sken 1

.

Richard lefde, när ärkebiskopen Andreas Sunesson bekräftade Xydalas egendomar och

tionderätt

Vilhelm gjorde ett jordabyte under konung Johan Sverkerssons tid ).

Cristmannus hade en tvist med inbyggarne i östbo angående skogarne Flata och Nuta-

hult, hvari klostret fått en tredjedel af Sverker I. Birger Jarl förlikte de stridande på ett möte

Värnamo, dä abbot Cristmannus 1238 ingick öfverskommelse med bönderna pä sådana villkor,

att klostret erhöll Nutahult och dessa Flata skog, dock att munkarne i denna skuile fä rätt till

kreatursbete, jakt och bifångst 4
). Ar förmodligen identisk med S.

, som var abbot omkring

G. var abbot 1247 'A

Nicolaus bytte jord 1266 7
), 1268 *). Upptog 1273 biskopen i Linköping till delaktighet i

klostrets goda verk 1

'). År 1285 bortbytte han klostrets gods på Selaön mot »Kyrke-Otenby» på

Öland '
. Han blef därpå vald till abbot i Alvastra.

Ingemar bevittnade ett jordabyte 1292 och gåfvobrefvet på Frösryd till Nydala 1296 ' ').

Germundus var 1299 abbot, då han gjorde ett byte för klostrets räkning, och afstod

1300 från biskopstionden i Östra och Östbo härad mot befrielse från biskopsgästningen '

-
).

Johannes mottog förpantningsbref på Hamra 1306 ' 3
), bytte jord 1307 '

4 ),betalade hälften

af Råhult i Fryeleds socken 1310 ' 5
). En mängd intyg, utfärdade af andra, utom klostret stående

personer på jordabyten gifva vid handen, att lian var död 1311 i 1

').

Nils återfinnes i ett bref af 1312 l/n, då han såsom dictus abbas>, sålde Haraldsryd

Ar 1316 sålde han Siklaberg ,s
), var abbot 1327, då Bengt och Karl Tukesson medgåfvo abboten

och konventet i Nydala full dispositionsrätt öfver de gods i Skärslid och Gällaryd samt Skaftarps

kvarn, som deras fader gett till klostret 19
). Nils uppgjorde 1338 med 3 personer rågången mel-

lan byarne Långserum i Svenarum och Lundby i Vrigstads socken 20
).

Gunno var syssloman 1337 - 1

), men 1339 var han abbot, då han skref till öländigarne ett

bref för att gendrifva det ryktet, att han skulle ha sålt de hus i »Eluaebronh» i Södra Mökleby,

som Erengisle Näskonungen gett till klostret --).

Folcho var en af de andliga garanterna i Varberg år 1343 M).

Peter var abbot 1344 21
), tog 1349 Fiskvid i Svenarums socken i pant för 40 m. p.

Sven Erlandi satte 1356 sitt sigill under ett bref 2
"'), hek 1371 en röd häst af prästen Ulf

i Långaryd

-

,;

). Var 1379 på mötet i Örebro 1' 7

), gjorde 1383 ett jordabyte

-

s
), beseglade lAsw e tt

') D. S. n. 70. Jfr. Ib. n. 116. ) Codex Nydal, D. S. n. 119.
:1

Ib. n. 164, 165. * Ib. n. 294, :)"

n. 294. a)Ib. n. 341. :
) Ib. n. 522. 8

) Ib. n. 528. •) Ib. n. ."»»is. '») ib. n. B05. '
') Ib. n. 1083, L162

1277, 1320. ,3
) Ib. n. 1497. ") Ib. n. 1531. »») Ib. n. 1658. »•) 1311 ' u D. S. n. 1826), 1312 " Ib.

1312 i apnl Ib. n. L844), 1313 l
»/j (Tb. a 1902), 1313 ", Ib. n. 1904, 1313 "

,

,1b. n. 1930) m. IL

n. 1893. Utgifvaren af brefvet i Svenskt Diplomatorium påstår, att Johannos då var abbot, hvilket ar oriktigt " Ib.

n. 2049. '») Ib. n. 2629 (jfr. 1839, 2290. J0
) Ib. n. 3337. ') Ib. n. 33:50. »>) Ib. n. 3440. »' Ib. a. 3746.

Ib. n. 3813. J
R. 1'. n 274. 26

) Nydala kodex. »•) El A : A. 26 f. 50. '< K. A. P. i i ,„.
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bref, hvarigenom Alf Magnusson och hans hustru gåfvo all sin egendom till Nydala, då de »in-

gingo» i klostret l
).

Laurentius beseglade 1393 ett bref
2
)- Till honom insändes en förteckning på inventa-

rierna på Gräsgårds prästgård 1396 3
).

Jöns Ebbesson gjorde 1397, 1404 och 1409 ett jordabyte 4
). Han bytte 1420 med ridda-

ren Sven Sture, så att denne fick Eksjö i Vallsjö socken och klostret Redeby i Hylletofta soc-

ken 5
), löste igen en gård 1426 6

) köpte 1432 en gård i Tofta 7

), beseglade ett köpebref 1438 8
).

Ännu 1440 var han abbot, då han köpte Hästryd i Molbecks socken 9
).

Jöns Brudde gaf 1442 till Ulf Jonsson, hvad hans företrädare Jöns lofvat ' °), intygade

1453, att 2 gårdar, Brattaboda och Ekeryd i Byarums socken 1404 och 1409 getts till Nydala '

»).

Var abbot 1464, 1466 * 2
) och 1473. År 1475 tilldömdes klostret 2 gårdar i Värnamo, och 1476

köpte han Hyrlo kvarn för 80 m. p.
1 3

). Under hans abbotstid nedbrann klostret i grund 1471.

Magnus valdes 1483 till abbot i Alvastra, då han 'såsom generalkapitlets fullmäktige

domare afsatte Andreas därstädes 14
).

Thore valdes 1483 i stället i Nydala l5
) och var abbot 1491, 1492, 1493, 1496, 1498, 1506,

1511 ] 6
). Det sistnämnda året köpte han flere gårdar såsom »Hambra i Hyndarytz» socken, 3

gårdar i »Malmaerydh i Nytthia» socken och en liten gård i »Somarsetthe» för 100 m. p.

Arvid Haqvini kvitterade till Torbern i Juleta vid sitt besök derstädes 4 rhenska floriner

såsom skatt för åren 1511— 1512 samt 2 floriner »pro expensis». Han var af abbot Henrik i

Sorö förordnad såsom hans underkollektor ' 7

). 1513 var han af generalabboten fullmäktigad do-

mare i Alvastra 1S
). År 1518 var han i Juleta, där han som > visitator et reformator singulorum

monasterorium» i Sverige, Norge, Gotland och Livland uppbar 22 m. danska af abbot Peter i

Juleta ' 9
). År 1519 bytte han jord med biskop Brask 20

). Han dödades af Kristian 1521 21
)-

Johannes Martini var förut munk i Alvastra. Redan 1523 var han abbot men vigdes

först 1524 af biskop Brask 22
). Han fick Gustaf I:s försvarsbref för klostret "/, 1526 och blef

dess siste abbot. Då biskop Brask fredagen efter söndagen Invocavit besökte Nydala
'- 3

), lefde

abboten sannolikt ännu, ty enligt ett bref af Brask, dat. i Linköping den 6 september 1526, för-

svarade sig biskopen mot Gustaf I:s anklagelse i ett bref al den 29 augusti samma år, att han

ingripit i klostrets förvaltning, med det att han »först i sommers» sport, att abboten var död och

priorn låg för döden 24
).

») R. A. P. 1389 9
/9 .

2
) R. P. n. 2686. 3

) Ib. n. 2812. Se ofvan p. 20. 4
) R. A. P. 1397 2

/2 . D. S. N. F. n.

470, 1150. 5
) Ib. n. 2818. c

) R. A. P. 1426 »/«. 7
) R. A. P. 1432 •*/*. 8

) Ib. n. 1438 M
/i.

9
) Ib. n. 1440 25

/s.

10)'r. A. P. 1442 */• ,f
) R- A. P. 12

)
Riksarkivets pappershandl. • 3

) Nydala kodex. 14
) Se ofvan pag. 9.

ls
) Se

ofvan pag. 9. 16
) R. A. s. katalog. Örnhiälm. »

'
) Örnhiälm. *

s
) Se ofvan p. 11. ' 9

) Örnhiälm. 20
) Hildebrands

saml, till Svenskt Dipl.
21

) Se ofvan p. 65. 22)Codex Nydalensis. 23)Codex Nydalensis. 24 )Se vidare ofvan p. 49.
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Värnhem.

Värnhems kloster lag i Skarke (Värnhems) socken i Valle härad vid västra sidan af Bil-

lingen i Västergötland. Det var dotterkloster till Alvastra. Enligt en gammal klostertradition ')

gingo några af Ålvastramunkarne, som kommo från Qairvaux, ut för att söka sig ny bostad

och kommo törst till Lurö i Vänern, hvarifrån de, nödda af fattigdom, begåfvo sig till Lugnas i

Kinne härad. Men kort var deras vistelse på nämnda ställen, ty redan 11.7) ',) skall Värnhem

öppnats som deras tillflyktsort af en kvinna vid namn Sigrid af ädel börd. Men denna fördref

på inrådan af en mäktig man, munkarne från Värnhem. Då hon till straff af Gud slogs med

spetelska och blindhet, sände hon bud för att ödmjukt bedja de fördrifna att återvända. Efter

rids död, oroade hennes slägtinge Kristina, gemål till Erik IX, på allt sätt abboten och mun-

karne, på det att hon genom deras fördrifvande skulle få besitta gården. Allmogen i nejden

följde drottningens exempel och på det råaste sätt kränkte munkarne under deras gudstjänst.

Men da drottningen befallde abboten Henrik, att han skulle nedrifva det hus, hvari han plägade

skrifva sina mässböcker, och flytta till ett af henne anvisadt ställe, beslöt han att begifva sig

till generalkapitlet och med dess bifall gå till påfven lör att af honom utverka bannlysning. På

vägen till Frankrike besökte han Roskilde, där en stor synod hölls 3
), vid hvilken voro närva-

rande konung Waldemar och ärkebiskop Eskil. Genom sin lärdom stämde Henrik Eskil för sig,

så att han rekommenderade honom hos Valdemar, hvilken lofvat att grunda ett cistercienserklo-

ster i Danmark. Henrik stannade i Danmark och grundade Vita? Schoja på Jutland 4
). Tjugu

bröder och flere konverser följde honom till detta kloster och medförde kalkar, böcker, kläder, nöt-

kreatur m. m. Men då den svenska drottningen blifvit mildare stämd mot munkarne och ångrat

sin förseelse, återvände den större delen till Värnhem, hvars konvent supplerades med munkar

af abbot Gerhard i Alvastra, hvilken insatte Laurentius till abbot i det nya klostret.

De provisoriska klosterbyggnaderna förändrades och sannolikt ombyggdes efter ordens

plan af konung Knut Eriksson, hvilken ock rikligt doterade klostret 5
).

Den första svenska diplomatiska urkund är af år 1248 u
), då konung Erik Eriksson utfärdade

ett bref till inbyggarne i Amnehärads och Visnums socknar, hvarigenom han tiUdömde munkarne

i Värnhem fiskställen, skogar och öfriga lägenheter i nämnda socknar samt hotade dem, som vå-

gade bryta konungens dom med straff 7

)- Dessa besittningar hade klostret haft i nämnda sock-

nar redan under Erik Knutssons tid och förut, och det kunde med bref och trovärdiga vittnen

bevisa sin rätt därtill. När Erik Eriksson 1249 var i Amnehärad, tilldömde han munkarne ett

nybygge med skogar, åkrar, ängar och ett fiskställe i >ampn» (Gullspångsälfven), rivarvid grän-

serna för klostrets ägor utmärktes s
). Detta fiske förökades genom en donation af biskop Bengt

i Linköping, som 1287 gaf en gård i »Almary» i Värmland ,J

). Ett annat Värmlandstiske, näm-

ligen i Thingvalla älf, skänkt af konungarne Erik och Magnus, hade Värnhem tillsammans

med Alvastra, Gudhem och Riseberga '

").

' Xarratiuncula de fundatione Monasterii Vits Scholae in Cimbria. Sci. R. I). IV p. 156 Janauschek:

den 1 maj 1150, Ser. R. S. 1: Il 23. Ib. I: I p. 23 och 51; Ser. R. D. I p. 176. Benzelii Monumenta Suio-Gothica

p. 82: Conventus fratrum venit in Värnhem 1150. Winter I p. 334, 395. Men år 1148 har de Viseh p. 17".
3 År

1155 eller 1156. Han hade ressällskap med den franskfödde abboten Gerhard i Alvastra och tog

Koin till Clairvaux. Kirkehist. Sami. IV R. 3 B. år 1893 p. 80 t'. * Klostret grundades 1158 i april. Ser. R, D. IV

p. 462. Jfr. Danska Magazin I p. 177 f. Manrique B. I D. II p. 237. °J Jfr. D. S. n. _
K

7. Ofverskn

senare hand. 7

) I). S. :i. 565 ) Ib. n. 367. °) Ib n 941. Fiske» i Amn I). S. n. 365 bekräftades KU-

II. Ib. n. 4089), oeh Erik Erikssons bref (Ib. n. 367 vidimerades i Värnhem 135") af Anund Sture och Kar!, dek

Skara, och Harald, vice lagman i Värmland, R. P. n. 227. ,0
) Det bekräftades 1347 al Magnus II. Ib. n 417"..
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Den Erikska ätten, som gynnade klostret, valde sina grafvar i dess kyrka. Där ligga Knut

Eriksson, Erik Knutsson och Erik Eriksson begrafna ')

I Magnus Ladulås' stora testamente, dateradt i Skara 1285, ihågkoms Värnhem, »ubi pre-

dilecti progenitores nostri sunt reconditi», med 300 m. pengar, till hvilkas betalande pantsattes

gården »badhini». Priorn eller »cellerarius major» skulle under biskopens i Skara och fogdens

kontroll öfververvaka gårdens skötsel, föra noggranna räkenskaper öfver årliga inkomster och

utgifter och återställa den till konungens arfvingar i samma skick, som de mottoge den. Årli-

gen skulle konventet under pantetiden få tre pitancier, på hvilka dagar mässor och vigilier skulle

läsas för konungen, hans broder och föräldrar. När släkten erlagt dessa 300 marker, skulle

priorn och »cellerarius major» mottaga dem och efter biskopens och fogdens råd placera dem i

någon gård eller någon annan räntebärande fastighet. En pitancia skulle årligen ges åt de när-

varande bröderna på årsbegängelsen och åt sjuka bröder anslås återstoden af inkomsten. För

att konungens vilja skulle oryggligt uppfyllas, borde hans förordnande inskrifvas i klostrets ne-

krologium (»in registro redigatur») a
).

År 1289 gaf konung Magnus en del af Vätterskogen (Munkaskog) vid »Byaearseluarydh»

mellan Fiskebäck och Yxnabäck 3
). På 1270-talet gaf Filip Carlsson tre m. den. 4

), Carl Estridsson

1286 jord i »Wicthenes» 5
) och kaniken Stenar i Linköping 1291 klädespersedlar och 6m. den.; 6

).

År 1322 gaf fru Katarina, Nils Björnssons hustru, halfva gården i »Aalm» (Alm) i Tåby soc-

ken och ett fiske i Norrköping 7

).

Biskoparne i Skara stodo i liflig förbindelse med Värnhem. Nils tillbytte sig klostrets

andbohemman Björsäterås i Björsäterås socken, hälften i Onsön i Thorsö socken samt munka-

kvarnen i Ullerva socken mot biskopstionden och alla biskopsrättigheterna af Skarke socken med
undantag af visitationspenningarna och lydkyrkans årliga skyddsafgift till katedralkyrkan, af

kronoräntan af kyrkans landbor, biskopsstolen tillförsäkrad, af alla sakören för giftermål inom

förbjudna led i första och andra grad och för alla äktenskapsmål samt af inkomsterna för kyr-

kas och kyrkogårds helgelse, (»decimas nostras frugales et capitales et alia nostra episcopalia,

exceptis procuratione nostra, catedratico et juribus camerae et jus regni de colonis ecclesise, —
— causis matrimonialibus parrochianae ecclesiae, coemiterii et exaccionum» 8

). Biskop

Hans gaf 1469 munkarne Lundby kyrka och kyrksocken med »alle prasstarento oc rettughet» till

evärdelig ägo med undantag af biskopsrättigheterna och erhöll af abbot Arvid i utbyte klostrets

egendomar: Åras (»Aroos») 9
) i Amnehärads socken jämte en kvarn och sikfisket i »Ampn» och

alla underliggande öar och holmar samt ett gods i Herenetorp i Kinda kärad, ett gods i Röör i

Hassla socken i Vadsbo härad och en ödekvarn i Aladal i Skånings härad samt rätt att deltaga

i Lurö fiske i Vänern ' °). Enligt en af abboten Johannes Svensson utfärdad stadfästelse 1500
27

/i, skulle i bytet, som skett 30 år förut, ingått äfven, att klostret afstått från Lurö, hvarest bön-

derna på Värmlandsnäs och i trakten däromkring med fäbete, fiske, ekhygge och annor förfång

störde besittningsrätten 11
).

Värnhems klostergods, som indrogs till kronan genom Gustaf I:s reduktion, utgjorde 262

hemman, 4 torp och 5 tomter. Af dessa lågo 20 hemman i Vadsbo, 74 i Valle, 23 i Kåkinds,

') Äldre Västgötalagen, Addim. IV: 15, 11; Lilla rimkrönikan i Svenska fornskriftssällskapets samlingar p. 227

f. Dessutom begrofs där konung Inge den äldre. 2
) D. S n. 802. 8

) Ib. n. 1006. Bekräftad 1347 af Magnus II. Ib. ti.

4254. 4
)Ib. n. 901. 5

) Ib. ti. 910. 6
) Ib. n. 1039 7

) Ib n. 2363. 8
) R. A. 1371 "/ s , R P. n. 1002. 9

) Riddaren Lau-

renz Ulfsson gaf 1413 en gård i »Aaris> i Ämne härad. D. S. N. F. n. 1762. År 1456 gaf Karl VIII Knutsson i Axe-

valla Värnhem den kronodel, som låg bland klostrets öfriga ägor i Aaros i Ampnehärad. Peringskiöld : Extraherade

klosterbref E. 53—59. Riddaren Agir (Åke) Axelsson (Thott) gaf '/s i Stora Aaros till abbot Arvid och konventet

R. A. P. 1467 1]
/ 5

.

10
) R. A. P. 1469 13

/ 12 .

1J
) R. A. P. 1500 27

/i,
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1*'
i Gudhems och l i Vilske härad. I afrad uppbar klostret bland annat 56 m. pengar 531

tunnor korn, 28 tunnor smör, 71 kor. <> {
> får och 624 dagsverken ')•

Värnhems kloster besöktes ofta af konungarne. Magnus Ladulås utfärdade därifrån l

'"
. ett gåfvobref på Bjömsäter i Kinne härad till Skara domkyrka ')• Magnus II gaf därstädes

1362 M
/« till nunnorna i Gudhem Qviberg i 1'artilleds socken i Västergötland och till Johan l 'das-

son en gård i Mälby i samnia socken a
).

Under unionstidens strider hemsöktes klostret 1394 \; af danskarne, som lade klostret i

aska. När Kristian I 1452 kom med en här in i Västergötland, lägrade han sig vid Värnhems

kloster och ditkallade västgötarne, som underkastade sig. Men Karl Knutssons man, Thord

Bonde, for till Axevall, tillfångatog fogen Thure Thuresson (Bjelke) och sände honom till Värn-

hems kloster och tog löfte af honom att aldrig »utan Tords minne» lämna sin tillflykt . Men

Thure bröt snart nog sitt ord. När Karl själf kom till Axevall, bekräftade han för munkarnes

välförhållande Värnhems privilegier och gaf dem kronojord i Värmland ,;

).

Är 1513 lades klostret ånyo i aska, hvilken förstörelse besjungits af den förste protestan-

tiske skarabiskopen Sven Jacobi 7
)-

Abboten i Värnhem hade välvilligt utlofvat Gustaf I att i klostret hålla -några karlar i

borgaläger», hvarför konungen 1526 9
/« från Örebro utfärdade ett bref, hvari han lofvade, att

Värnhems och Gudhems kloster skulle få njuta och behålla alla konungsliga saker af deras land-

bor samt befrias från biskopsgästningen
s
). Sedan riksdagen i Västerås beslutat, att klostren

skulle ställas under en världslig administratör, tycktes det goda föi hållandet mellan Gustaf och

abboten fortfarit, så att denne enligt öfverenskommelse» 1527 M
/a fick behålla klostret, hvarför

han skulle betala i årlig ränta 16 oxar cch 2 kärfvar lax och lika mycket för Gudhems kloster.

Denna ränta skulle årligen vid mikaelsmässan antvardas konungens fogde i Arboga. Abboten

befriades från borgaläger och fick uppbära och behålla alla konungsliga sakören och fodringen af

klostrets landbor utom i de härad, där konungen hade sina fogdar
5

'). Men redan den 8 septem-

ber samma år fick Harald Knutsson (Soop) i förläning konungssakören, kungs- och biskopsfodrin-

gen af klostrets landbor 10
). År 1529 slöts ånyo ett kontrakt mellan Gustaf och abboten, hvarvid

denne fick behålla för sig, sina bröder och gångande gäster» all ränta och årliga utskylder till

klostret utom laxfisket i Värmland, sakören, gårdstädslorna och föringen af landbönderna, hvilket

fogdarna skulle uppbära för kronans räkning. Abboten skulle årligen betala för Värnhem till

kronan af uppbörden och räntan 100 mark örtugar och Va läst smör 11
). År 1530 w

/n> och 1531

"
s innehade ännu abboten klostret, då han fick kvitto på 100 m. vi

).

År 1537 fick Olof Eriksson förläningsbref på Värnhem på det villkor, att han skulle »rida

hans nåde färdig däraf med 6 goda, rustade hästar och glafven >

1;!

), och 1543 fick konungens

svåger Abraham Eriksson Lejonhufvud det i förläning för sin välvilja och trotjänst mot konungen ".

Munkarne hade sitt kloster kärt och dröjde där länge efter »reformationsriksdagen». År

1538 anhöll borgmästaren och rådet i Stockholm hos den första protestantiske biskopen i Skara

Sven Jacobi om stämning på smeden i Stockholm Birger Gorii hustru, som öfvergifvit sin man

och ingått i Värnhems kloster, att hon skulle svara sin man inför ärkebiskopen
'

').

') Värnhem klosters bok i kammararkivet Forssell: Sveriges Inre Historia I. Bil. Tab. A. .">. '-' D. s. n. os4.

') R. P. n. 548 och 549. ' Khyzelii Monast. p. 180. s
) Se Kar^krönikan utg. af G. K. Kleming. Stockholm lSbti. Det var

eljes ingalunda ovanligt, att flyktingar sökte skydd inom klostrens helgade murar. När Nils Sture med dalkarlarne h

slagit Krik Karlsson vid »OphÖga» färja, flydde denne till Juleta kloster. a Se ofvan p. 70 noten.
7
) Hist. liib!. \". p. I

*) Gustaf I;s reg. III p 86. ") Ib. n IV p. 305.
10

) Ib. n. IV p. 322. Jfr. V P . 1%. ll
) Ib. n. VI. p. 309.

lz
) Ib. n.

VII p. ls">, 398. Enligt 153:5 ars undervisningsbok innehade abboten ännu klostret Sandb Sami. "
>.

13 Gu

I:s reg, Ib. n NI. p. 303. M Ib. n. NV. p 310. 15
) Ödberg: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift:
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Abboten uppehöll ännu den 1 mars 1544 sina »officia» i Lundby kyrka, då biskop Sven
i Skara uppsatte en förteckning på prästerna i stiftet

1
). Den siste abboten lefde länge. År 1555

2
/s befallde Gustaf fogden Sigge Svensson att uppsända till Stockholm allt guld, den största delen

af siifret och alla de oxar, som den nyligen aflidne abboten efterlämnat. Denne hade gjort ett

testamente, hvilket icke skulle godkännas af konungen utan nämnda villkor
2
).

Klostrets lösegendom hade redan innan denna tid börjat konfiskeras. När Georg Norman
gjorde sin beryktade visitationsresa, kom han 1540 ock till Värnhem och tog en liten silfvertafla med
jungfru Marias bild uppå, hvilken han förärade drottning Margareta på Brunnsbo. Åtta dagar

därefter sändes af honom 2 förgyllda silfverskålar till konungen 3
).

När Gustaf 1539 började sitt nedbrytningsarbete af de svenska kloster
4
), sparades Värn-

hem till en kommande förödare. Danskarne plundrade och brände det 1566, hvarefter hertig

Kari, inom hvilkens hertigdöme klostret låg, år 1574 arbetade på dess restaurering och lyckades

intressera Johan III därför. Men denna tanke förverkligades först ett århundrade därefter af

Magnus Gabriel de la Gardie.

Af klostrets abbotar äro de flesta kända.

Henrik var lärjunge till den helige Bernhard, hvilken förutsade om honom, att han hade

en »lång väg att vandra» och skulle blifva en »trogen skaffare» för Herren 5
j. Han blef Värn-

hems förste abbot, som efter flere mödor skall hafva grundlagt Vita? Schola på Jutland ").

Laurentius var klostrets andra abbot och insattes af abbot Gerhard i Alvastra 7
).

Arnbernus (Bero) bevittnade omkring 1276 jämte ärkebiskop Fulko i Uppsala och biskop

Henrik i Linköping Johan Sigstenssons testamente af gården Hessleby till Alvastra 8
). Han be-

vittnade 1 292 biskop Brynulfs i Skara intyg, att fru Katarina Mattsdotter gett Gudhem tre gårdar,

då hon ingått i klostret
9
). Bero dog 1305 10

).

Johan intygade den 9 mars 1320 jämte abboten Birger i Alvastra, att biskop Karl i Lin-

köping medgifvit kyrkoherdarne inom hans stift att hos påfven anhålla, att den gamla ordningen

för biskopsvisitationerna, som följts, förrän den 6: te boken af dekretalerna utgafs, måtte, i an-

seende till prästernas fattigdom, äfven få framdeles följas
ll

).

Hjalmdorus kvitterade 1323 de 20 m. p., som ärkebiskop Olof i Uppsala utbetalat enligt

Erik och Valdemars testamente 12
).

Johan var möjligen den samme, som förut nämndes. Han gillade 1325 24
A, att abbedissan

och konventet i Gudhem sålde till Gustaf Tunesson 3 gårdar för 140 m. p , och satte jämte

biskop Petrus i Skara sitt sigill under köpebrefvet 13
).

Gunnarus var en af de andliga garanterna på mötet i Varberg 1343 14
).

Svenongus satte sitt sigill under Magnus II:s bekräftelse på klostrets fiske i Tingvalla-

ån 1347 lö
).

J
) Ödberg p. 112. 2

j Ödberg p. 61 f.
8
) Ödberg p. 47.

4
) Det var särskildt tiggarmunkarnes kloster, som

voro föremål för hans onåd. Se vidare Ödberg p. 49, 45; Styffe: Skand. under unionstiden p. 107.
5
) Migne T. 185,

p. 450. 6
) Se ofvan p. 69. 7

) Se ofvan p 69.
8
) D. S. n. 866. 9

) Ib. n. 1062.
10

) Rhyzelius: Monast. p. 179.

ll
) D. S. n. 2229, jfr. 2486. 12

) D. S. n. 2390. 18
) Ib. n. 2513. ") Ib. n. 3746. 15

) D. S. n. 4175.
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Bero (Björn) beseglade 1377 7-> jämte Skara stad en afskrift af konung Johan, privilegier

till biskopen i Skara och öfriga biskopar i riket 11' I

(
> samt Horn >rius lll.s bekräftelse på

Thideman utfärdade i förening med abbotarne i Alvastra, Nydala och Saba på mötet i

Örebro 1379 L8A en bön Birgittas kanonisation ") och valdes 1381 V* till abbot i Alvastra ' Thide-

man hade afgått från abbotsvärdigheten före d.
7
/i 1381. Han kallas då Abbas lunc temp"

in Värnhem» ').

Sven var 1381
T

' abbot i Värnhem'').

Peter satte 1385 sitt sigill under Kamborg Knutsdotters testamente till Alvastra '').

Lars beseglade ett pantebref 1390 2% 7
); varjämte abbot Thideman i Alvastra 1391 " •

på besök i Nydala, hvarvid begge beseglade Giurd Foots och Arvid Jönssons stadfästelsebrcf på

några gårdar, hvilka Nydala af dem bekommit *). Lars upplät 1391
1T

>; till riddaren Asmund
Haat klostrets lott i en kvarnström i Väsehärad vid kyrkogården på det villkor, att de hus, som
riddaren där byggde, vid hans död skulle tillfalla klostret *).

Harald beseglade 1392 WA ett köpebref 10
). Harald intygade 1398 "A, att kostnaden Rit

förtäringen vid ett gratöl (»ajrffwe»), som Bengt Ingelsson hållit i Värnhems kloster efter Ragvald

Pampe och hans hustru, uppgått till 46 m. u
).

Eskil bevittnade 1400 ett testamente ").

Petrus Henrici beseglade 1405 det bref, hvarigenom Gudhem öfverlät sina gods på See-

land och Möen till riddaren Abraham Brodersson 13
). Pantförskref 1412 till Vadstena kloster ett

fiske i Motala och en gård i Ekby på Holaveden för 14 engelska nobler u ). Vidimerade samma
år drottning Margaretas bref af den 17 febr. 1397 angående Hökerum och Vädersholm i Vings

socken m. fl. gods, som Gudhems kloster till henne utarrenderat l6
). Utfärdade 1415 ett skulde-

bref för ett lån på 10 gamla engelska nobler, som klostret tagit af höfvidsmännen på Stockholms

slott Bo Djure och Anders Ingvarsson »til klosters nyttae och waeriae klosters oraet och war

hedher och alla conventisbrodher moth thet wal oc oraet», som den illa kände ärkebiskopen i

1'ppsala Johannes Jerechini tillfogat klostret
16

).

Eskil var abbot 1423 "'/t, då han beseglade ett köpebref 17
).

Arvid Haqvini beseglade 1444 ett bref för Gudhems kloster
1H

), utfärdade 144h l6
/a ett in-

tyg om den förlupne Xanno Kärling
1!l

). Kvitterade 1459 såsom »collector contributionum regni

Suecia? omnium monasteriorum ejusdem» (se. Cist.) »ordinis a venerabili patre et domino Johanne,

abbate Morimundi auetoritate constitutus» till abboten Olof i Saba 6 rhenska floriner ratione

contributionum för aren 1457— 1459 samt 3 floriner »pro expensis» -°).

Peter var 1483 med i Alvastra och Juleta såsom fullmäktigad domare- 1

).

Johannes Svensson bekräftade 1500 *7A bytet mellan klostrets ägor och Lundby kyrka -->.

Sven Caroli beseglade 1513 ett bytebref för Gudhems kloster
1

') R. P. n. 1270, jfr. D. S. n. 184, 191.
s
) K A : A 26 f. 50, Se vidare ofvan p. 19. *) Se ofvan p. 10

*) A.: 26 f. 98 V». R- t: A 26 f. 98 Vi. °) R P. n. 2115.
T
) Ib. n. 247').

»J Ib. n. 2557. " Ib n. .' Ib.

n. 2615. ") R. I', n 2928, •» Ib. n. 3152. 1S
) D. S. \. F. n. 650. u

) Ib. n. 1627. '') Ib. n. 1666. Jfr. R. I'

lrt

1). s. X. F. 91.
n

) R. A.: B. 16 f. 458 v.
1H

) Peringslriölda klosterbret IS
") R. A. I'. Se ofvan p. 1".

hiälm, Peringskiokls Extraherade klosterbref E. 53—59. -
l

) Se ofvan p. 17 f. --) Se ofvan p. 7' >. ") K. A- katalog.

10
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Juleta.

På Viby gård i Vängarns socken vid Garnsviken nära Sigtuna fick en koloni munkar från

Alvastra en boningsplats omkring år 1160 1
). Första gången dessa munkar nämnas, är i ett bref

af ärkebiskop Stefan i Uppsala mellan åren 1164 och 1167, hvari han bilade en »långvarig tvist»

mellan en kvinna vid namn Doter, som var nunna — »Deo dicata mulier» 2
)
— och som hade

upplåtit Viby åt munkarne, och hennes son Gere. Ärkebiskopen dömde gården Viby med under-
lydande ängar, skogar och fiskvatten till »religiosis ibidem viris Deo servientibus» till beständig-

besittning, dessutom 3 markars afrad (»averet») af gårdarne Scutle, Ekam (Ekhamn), Hoa(Hofva),
Walby (troligen Vallby i Håbo-Tibble), Dalby, Solestam, Molstathe (Målsta i Vada) samt en mark
under Doters lifstid af Flomsakre (Fransåker i Odensala). Ärkebiskopen gaf själf en mark årligen

till klostret för sina synders förlåtelse och hotade med Jesu Kristi, Marias och alla helgons för-

bannelse den, som vågade förgripa sig på gåfvan 3
). När Karl Sverkersson, som bevittnade ofvan-

nämnda bref och gynnade munkarne (»Noverat enim christianus rex divina obsequio non viribus

propitianda esse: proinde offensae religioni satisfacturus, duo praeclara monasteria Sabali Julitaea

vulgariter dictum et Värnhem pridem inchoata, consummanit et praediis sui patrimonii liberaliter

pro peccatorum suorum expiatione dotavit» (Olaus Magni p. 48) efterträddes af Knut Eriksson,

blefvo de äfven understödda af honom. Han tog klostret i sitt särskilda hägn och lofvade att

skydda alla förutnämnda och andra uppräknade gods såsom i Ursturster, Briste (Brista i Husby-

Erlinghundra), Wedlum (Veda i Odensala), Spangum, Grenbuj (Granby i S:t Per), Bildebui (Bill-

by i S:t Per), Loustum (Löfstaholm i Odensala), Hagbui (Hagbyholm i Haga socken) 4
) och Lene,

enär dessa fromma munkar gagnade alla genom sina förböner hos konungars konung 5
). Med

hänsyn till deras fattigdom öppnade han mellan åren 1167 och 1185 sitt fädernegods Säby gård i

Juleta socken vid sjön Öljaren i Södermanland till en ny boning för munkarna och mottog i byte

därför Withbo, som Kolo af Sko gifvit munkarne, Rothelunde, Wiby och Scuthla. Till detta lade

han 12 marker guld G
). Vinsten af detta byte var stor för klostret, hvarför konungen, som upp-

tagits i munkarnes brödraskap, gjordes delaktig af deras böner. Själf kallade han sig Saba

klosters grundläggare och skyddsherre (patronus, fundator et defensor) och lofvade att skydda

deras egendomar 7
). Till de fattige brödernas underhåll skänkte han fiske och gårdar vid Älf-

karleby med »full rättighet att förfoga öfver dem så som konungen och ärkebiskopen öfversina».

När munkarne ej i frid fingo besitta sitt välfångna gods, ålade han inbyggarne i trakten att till

sista styfvern ersätta den skada de tillfogat munkarne, i annat fall hotade han utkräfva ett så

strängt straff, att fruktan skulle injagas hos många 8
).

Erik Knutsson utfärdade ett skyddsbref för det af ätten omvårdade klostret, hvilket

sedan af de kommande konungarne bekräftades och utvidgades 9
). Vilhelm af Sabina utfärdade

i Riseberga kloster i Nerike den h 1248 likaledes ett skyddsbref för alla Saba (Juleta) klosters

gods och tog dem under den apostoliska stolens särskilda hägn lu
). Konung Magnus Ladulås

beviljade Juleta frihet från alla utskylder utom lidgärd genom ett bref, utgifvet i Skara 1269 f
n

).

Ännu 1280 trängdes klostret af fattigdom, hvarför det nödgades sälja Snutiberg till nun-

norna i Sigtuna 12
), men genom ökade gåfvor och privilegier begynte så småningom välstånd in-

J
) Grundläggningsåret sättas vanligen till 1160 (Janauschek Orig. Cist.: genealogien; Ser. R. D. I. p 163, 388,

II. p. 522, III. 628 m. fl., Ser. R. S. I. I. p. 51, Visch: p. 373. År 1159 har Ser. R. S. I. 1. p. 23. 2
) Jfr. Christina,

abbedissa i Gudhem år 1460, kallas »religiösa ac Deo devota sanctimonialis>. 3
) D. S. n. 51.

4
) Identifieringen af

ofvanstående platser är gjord af Fil. Stud. C. Kjellberg. 5
) D. S. n. 63 6

) Summan utgör i vårt mynt omkring 28,000

kronor. 7
) D. S. n 64. Messenius förlägger flyttningen från Viby till Saba till år 1184 eller 1186 Scond. 111. T. XV

p. 29. Palmsköldska Topogr. Sami. XXXII p. 135.
s
) D. S. n. 65, 66, 69, 113, 923. v

) Ib. n. 137.
10

) Ib. n. 355.

,l
) Ib. n. 675. '*) Ib. n. 696.
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träda. Ar 1270 gal Harald Gudmundsson gårdarne Wrek och Hammar jämte en altare- och

prästskrud, silfver till 2 ampullaa samt en baldakin och en kalk'). I Anund Harald

testamente 1291 erhöll Saba, dar hans föräldrar voro begrafha, en gård i »Weclum , »Wik , A

jämte en kvarn därstädes samt en gård i »Cremplinghe» och de öfre kvarnarne vid Torshargl

på det villkor, att en sollemnia pitancia» årligen skulle gifvas konventet. Han lofvade att byj

ett altare till St Johannes' ära och gaf en skrud till altaret, en förgyld kalk, casula, kappa, ante-

pendium, baldakin, dalmatika och subtile-). Enkan till denne Anund Haraldsson, Ingeborg,

Borastum » ' Flöda socken i Södermanland samma år*). Alla förfädernas donationer och sär-

skildt gåfvtn Boresta bekräftades 1325 af Ingeborgs systerbarn, kaniken i Västerås Folke Röriks-

son, dennes svåger Thord Bonde jämte hans hustru Margareta samt Birger och Anund Röriks-

son och deras syster Kristina'). Birger Röriksson testamenterade 1329 sina gods i Vrigstad

socken i Östergötland till Juleta, dir han valde sin graf, bredvid sina föräldrar vid det altare

han beslutat att uppresa på det villkor, att årligen vid pingsten en sollemnis pitancia» gafs åt

konventet i _' dagar samt vigilier och mässor firades för honom, hans hustru Rangfrid och föräl-

drar, och att de fattiga pä den första af dessa dagar skulle rikligen och kärleksfullt förses med

en maltid. Ett gratkapell lofvade han att bygga vid ofvannämnda altare, vigdt till den Helige

Andes ära, och förse detta med altar- och prästskrud jämte kalk, missale och breviarium. Vid

detta altare, som var färdigt 1346 *), skulle munkarne läsa två mässor i veckan till den Helige

Ande och jungfru Maria. Därjämte gaf han abboten Henrik en häst, värd 16 m. p.. samt hvarje

prästvigd munk en mark och de öfrige, icke prästvigde, hvardera ' m. 8
). Men sin välgörares

änka hjälpte klostret med län af pengar. Ragnfrid Bengtsdotter tic'< 1332 låna af abboten Hen-

rik 140 m. p., för hvilka hon satte en kvarn i Söderköping i pant 7
). Ragnfrid ihågkom klostret

med en gärd i Sundby i Fors socken i Oppunda härad samt 2 nybyggen, Ekeby och Näsby,

år 114", då hon valde sin graf vid Helge-Andsaltaret i kyrkan. Munkarne skulle utom de två

mässorna i veckan, som hennes aflidna man Birger Röriksson bestämt, fira en mässa hvarje

vecka för herr Birgers och hennes nuvande man Karl Tukassons och deras föräldrars själar.

Dessutom skulle en sollemnis pitancia» gifvas åt konventet i pingstveckan samt de till klostret

kommande fattiga rikligen förplägas på den dag, då mässor och vigilier firades för henne och

hennes nuvarande man Karl *). Denna gård i Sundby utbytte Ragnfrid med klostrets bifall 1

med en kvarn i Jäder i Arboga socken. Inkomsten af denna kvarn skulle tillfalla abboten Peter,

så länge han lefde, men därpå hemfalla till klostret
y
). Ofvannämnda Thord Bondes son Peter

var gift rred Ingeborg, hvilken förut varit nunna i S:t Clara kloster i Stockholm och var dotter

till Magnus Benediktsson, gaf jord i Jäder i Arboga socken. Till tack för denna garva upptogo

munkarne honom och hans hustru 1361 i klostrets brödraskap ' u
). I samma gård och socken

hade Margareta Röriksdotter 1340 gett jord samt jord i Konungsö i Västermo socken ' '
.

Birger Thornasson af Hageby gaf för en graf 1308 en gård i Säby in Naesi apud Almark-

stsek» en kalk, böcker, ornamenta samt 10 m. till klostret och 10 m. till abboten ' -).

Till högaltaret i kyrkan gaf Magnus Nilsson och hans hustru Ingrid år 1329 för en graf-

plats en gård, Lida, jämte kärl och kläder till högaltaret: en förgylld kalk af 7 lödiga markers

vikt, ett kläde (vitta) till patenan, en casula jämte öfriga mässkläder till prästen, dalmatika och

ett subtile jämte mässkläder till diakonen och subdiakonen, en kappa till kantorn, en tabula med
ciborium och fullständig skrud till högaltaret och en matta Oyglaku) att läggas framför altaret

med villkor, att mässor skulle läsas för de döda '
').

l
) D. S. n. f>44. *) Ib. n. 1041. 8

) Ib. n. 1042 jfr. 2208. * Ib. n. 2493 jfr. 2715. ' Ib. n. 1039. ib. n.

2715. *) Ib. n. 2942. 8
) Ib. n. 4039. ») R. P. n. 384. Jfr. 411. 10

) Ib. n. 516. ") D. S. n. 35 Ib n. 1

") Ib. n. 2744.
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Ida Bylovv, änka efter riddaren och lagmannen i Väster-Rekarne Lars Ulfsson, och hof-

mästarinna hos Karl Knutssons drottning Katarina, skänkte gården Sundby till Juleta med rät-

tighet för hennes slägtingar att få lösa den med 400 stockholmska marker, hvilket förorsakade

en långvarig tvist mellan klostret och hennes bror Fikke Bylovvs barn 1
). Denna tvist afdömdes

på mötet i Telge 1462 af biskop Sigge Ulfsson och rikets råd på det sätt, att Sundby skulle få

lösas efter »mätismanna ordom» och lösesumman nedsattes till 200 mark, enär gården ej var

mera värd 2
).

När klostret under unionstiden oroades, vände abboten sig med bön till påfven om hjälp.

Martin V skref 1424 ett bref till domprosten i Strängnäs och befullmäktigade honom att rannsaka

och döma angående de oförrätter, som klostret lidit af riddarne Bengt Stensson och Lars Ulfsson

samt väpnaren Ragvald Magnusson, hvilka dristade sig att beröfva klostret jordar, tionden, sko-

gar, kvarnar, fiskställen och pengar. Men exkommunikationen af de skyldige skulle icke för-

kunnas, förrän påfven därtill gifvit sitt bifall
3
).

Klostret ägde omkring 80 gårdar, af hvilka de flesta lågo i Södermanland, såsom Vabb-
näs i Björkviks socken (år 1369) 4

), Ramnunge (nu Beckershof) i Östra Vingåker (år 1392) 5
), Forsby

(år 1391), Asko (år 1407) och Yttra Hulla (afträdt 1410) c
) i Österåkers socken, ägor under Gim-

mersta (år 1262, 1339) i Juleta socken 7
), Västerby (år 1409) och Hamra (år 1426 och 1469) i

Tumbo socken 8
).

I Dalarne ägde det Västgötahyttan i Norberg (1385)
9
) och i Västmanland jord och kvar-

nar i Jäders by i Arboga socken (år 1358, 1359, 1361) samt Jädersholm lft

) och Vretaberg i Med-

åkers socken (år 1464)
n

). I Nerike erhöll det 1486 Berga i Mellösa i utbyte mot ett stenhus i

Stockholm 12
), ägde Köpberga i samma socken (såldt 1383 till biskop Tord i Strängnäs) 13

)

samt fick 1506 Sandista och Vida i Kumla i utbyte mot en kvarn i »Thorshagir» och 1459

Brynolfstorp i Axbergs socken 14
). I Uppland ägde det Suderby i Danmark (år 1465) 15

), Sig-

valstad (Säfvasta) i Viksta (före år 1324)
16

), Aggeby (Ekeby) i Skuttunge (1414), Brattberg i

Harby (1414)
17

), Fassma i Tensta 18
), Säby på näset vid Almarstäk 19

). I Östergötland fick det

1359 Gölstorp och Gäddesjö ede, Björklångnäs, Röldaverken och tvenne fisken i Röldaån, allt i

Regna socken 2&
).

Ett hus ägde klostret i Uppsala »västan ana», som det 1474 sålde till herr Magnus Olavi

i Alsike 21
); i Stockholm bortbytte abbot Michael 1482 ett stenhus mot 2 gårdar i Vintergata i

Västra Vingåkers socken 22
). I Arboga fick det en tomt vid S:t Nikolai kyrka 1465 23

).

Kvad som i hög grad bidrog till ökande af de frikostiga gåfvor, som kommo klostret till

del, var de privilegier, hvarmed det af kyrkans män begåfvats. Biskop Styrbjörn i Strängnäs ut-

lofvade 1323 40 dagars aflat till alla de botfärdiga, som på vissa högtidsdagar kommo för att i

kyrkan förrätta sin andakt u). Biskop Finbodus i Bergen gaf 1463 af sin katedralkyrkas klenoder

J
) Det är sannolikt samma gård Sundby, hvarpå en »miles» Arnold Bengtsson gjorde ansprås. Han hade

ämte några lekmän och präster oroat klostret i dess besittning af nämnda gård och tillfogat det andra oförrätter.

För att värja klostret befullmäktigade påfven Pius II 1462 biskopen och domprosten i Strängnäs att med kyrklig

censur tvinga våldsmännen till att afstå från sitt tilltag Pcringskiölds Bullarium III.
2
) Indebetou p. 90. Jfr. 315.

3
) Örnhiälm. 4

) R. P. n. 877, 2673 5
) Ib. n 2607, 2841. 6

) Ib. n. 2569, D. S. N. F. n. 804, 1328.
7
) D. S.

n. 482, 3441. 8
) D. S. N. F. n. 1133, R. A. P. 1426 12

/n, Örnhiälm. 9
) R. P. n. 2092. 10

) R. P. n. 384, 411, 516,

R.A P. 1428 4
/3 , Örnhiälm år 1428, 1440,1445, 1453, 1454. »») Örnhiälm, Peringskiölds klosterbref E. 39—42. 12

) Örn-

hiälm. 1S
) R P. n. 1897. M

) Peringskiölds klosterbref E. 39—42. l5
) Örnhiälm. ie

) D. S. n. 2483. Örnhiälm. ») D.

S. N. F. n. 1882. 18
) Örnhiälm, R. A. P. 1426 24

/»
1B

) D. S. n. 1583 år 1308. 20
) R. P. n. 423. Örnhiälm 1431.

21
) R. A. P. 1474 > 8

/ 5 .

22
) R- A. P. 1482 2% .

28
) Örnhiälm. 24

) D. S. n. 2437.
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på priorn Stefans enträgna böner en dd af jungfru Marias arm, 2 bitar af hakan och en del af

Johannes Döparens hufvudskål '».

Den påfliga legaten Martinus de Fregeno utfärdade frän Strängnäs 1461 Va ett bref, b

han pä grund af klostrets förtjänst vid insamlandet af pänninghjälpen mot turkarne, förlänade det

det rättighet att utse en biktfader, qvi semel in vita, semel in mortis articulo» kunde gifva full

absolution för exkommunikation, suspension, interdikt och alla slags kyrkostraff, utom för mord

och tvegifte. Denna befrielse af straffen gällde både för den närvarande tiden och skärselden,

och besöket i klosterkyrkan medförde lika fullkomlig syndaförlåtelse, som att draga ut i korståg

till det heliga landet eller att vandra till Rom vid jubileitid -').

För att få denna aflat och skåda relikerna, drogs en mängd människor till klostret, hvilka

för sin själs salighet ihågkommo det med gåfvor.

Särskildt sammanträffade här flere af vårt lands mäktiga ätter. År 1385 den 12 mars

vidimerade därstädes Erik Nilsson (Bjelke), Karl Knutsson och Bengt Karlsson gåfvobrefvet på

ett torp under Gimmersta af år 1262 :1

). Ar 1456 den 9 februari sålde häradshöfdingen i Vak-

sala, riddaren Bo Nilsson (Natt och Dag) till Östgötalagmannen och riddaren Erik Niepertz en

mängd jordar, hvilket köp förrättades i Juleta 4
).

Bondesläkten stod i mycket intimt förhållande till munkarne i Juleta och flera af dess

medlemmar hade valt sin graf i klostret. Den mest bekanta af denna ätt, Karl VIII Knutsson,

skall hafva födts på Juleta gård r
'), och utfärdade 1449 ett skyddsbref för munkarne därstädes,

hvari han bekräftade sina företrädares privilegier
' ;

)-

Klosterkyrkan nedbrann men uppbyggdes åter och invigdes 1381 V», då kyrkoprästen i

Öja Peter Thomasson var fadder (»gudzovir ) och skänkte klostret en faddergåfva af 20 lödiga

marker silfver
7
).

När Gustaf Eriksson började beskatta kyrkan, lämnade Juleta-abboten Nils 1522 två mar-

ker silfver
B
), hvarför klostret fick erfara Gustafs synnerliga ynnest och goda vilja genom ett bref

af den l0
••> samma år, hvari han anammade den renlefvade och gudelige mannen Nils och hans

hederliga konvent, hus, jord, landbor, hjon, legofolk, rörligt och orörligt, i sitt och rikets hägn,

frid och försvar, stadfäste klostrets gamla friheter och privilegier, som gode herrar och konungar

gifvit, och förbjöd alla att i någon måtto kvälja eller förfång göra abboten eller konventet med

afseende på personer, gods, privilegier och friheter vid Gustafs och rikets stränga hämnd, plikt

och vrede °).

Om Gustafs erbjudande åt munkarne i Gripsholm att få taga Juleta i besittning och hans

förändrade omdöme om lifvet i detta kloster 1526, se ofvan, p. 49 f.

Fogden i Kekarne Nils Smidth fick 1526 u
a fullmakt att vederkännas alla konungsliga

sakören af klostrets landbor ' °). Efter Västerås' recess fick fogden i Nyköping Olof Arvidsson

(Stenbock) Juleta i förläning den 2 Juli 1527 ' '). Det ringa antalet munkar var snart törsvunnet,

så att gudstjänsten i klostret upphörde och Gustaf kunde 1535 bortgifva dess mässkläder till

förläningsmannen Nils Krumme ' 2
).

') Örnhiälm. ' Örnhiälm. Legaten utfärdade en föreskrift till lagmannen i Södermanland, Ake Jonsson, under hvad

villkor och form aflaten fick meddelas. Örnhiälm. s
) R. P. n. 2093. Jfr. I). S. n. +82. 4

) R. A:s katalog på Hand!:

från Medeltiden i Uppsala Universitets bibliotek. '-) Palmsköldska top. samlingar T. XXXII: p. 124. 8)R. A. P. 1448

Ett skyddsbref hade utfärdats till Jakts 1442 -\ • i Västerås af Kristoffer. R. AP. ;
R. A. P. * Gustaf Is reg.l t

" Ib. I. p. 41 f. Om klostrets bidrag 1523 se ofvan p. 47. ,0
) Gustaf Is reg. III. p. 277 " Gustaf I:s reg. n [V.

.- 266.
,s

) Ib. n. X. p. 283.
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Af det forna klostret återstå blott några murlämningar af tegel på starka grundvalar, dels

af granit, dels af sandsten, ett golf af tegel med inlagdt kors af sandsten samt ett hvalf och en

ugn, hvilket vid gräfningen 1873 påträffades i närheten af den nuvarande hufvudbyggnaden på
gården 1

).

Abbotsserien kan nästan helt och hållet angifvas efter år 1280.

Nils sålde till nunnorna i Sigtuna Snutiberg 1280 och mottog 1284 för klostrets räkning

Sundby i Bälinge af Ingegerd Eriksdotter 2
).

E. satte sitt sigill under Birger Thomassons gåfvobref till Juleta 1 308 s
).

Johannes bestämde 1319 jämte priorn Anund gränserna med Ulf af Boresta mellan klo-

strets ägor i Boresta i Flöda socken och Ulfs
4
).

Anund, troligen den förutnämde priorn, var abbot 1321, då kyrkoprästen Styrbjörn i Göt-

lunda gaf sin gård Ugglekil och en fors i Mälby till klostret, hvars broderskap han fått
ft

).

Henrik var närvarande bland andra stormän på Sundby, när Birger Röriksson 1329 13A
gjorde sitt testamente, hvari Juleta fick bland annat Vrigstad (;

), och abboten, som kallas Birgers

kära vän, fick en häst, värd 16 m. p.
7
). Henrik bortbytte 1335 n

/t jord i Kjusta (Kjulsta) mot

jord i Bya och Kalfsta
8
). Sigge Magnusson var 1339 Xh

!i i Juleta, då han med abbot Henrik

bytte jord, så att klostret lämnade jord i Bönsta i S:t Nikolai socken vid Nyköping men fick

Salsta i Öja socken !)

). Henrik fick uppdrag att deltaga i rannsakningen af målet mellan Uppsala

domkapitel och Matheus Hallstensson ' ")• På mötet i Varberg 1343 18/n var Henrik en af de

andliga garanterna 1
') och var 1346 27

/2 abbot, när Ragnfrid gjorde sitt testamente af Sundby 12
).

Enar var abbot den 2 september 1346, då abbot Ragvald i Alvastra sände till honom en

afskrift af ett kvitto på 40 florentinska gyllen. Originalet hade utfärdats af abbot Bernhard af

Clairvaux för de svenska klostren och lämnats Ragvald af abboten i Värnhem 13
). Enar och kon-

ventet gick i borgen för en klostrets landbo vid namn Sigge i Berga, som begått ett mord på
klostergården. För den hjälp Sigge erhållit lofvade han 1347 %, att det jordabyte han gjort med

abbot Henrik skulle obrottsligen äga bestånd 14
).

Styrbjörn köpte 1355 en skog i Ringeby i Västra Husby socken i Östergötland 15
).

Peter fick afkastningen af en kvarn i Jäder i Arboga socken, hvilken Ragnfrid ^lämnade

klostret 1358 i utbyte mot Sundby u;
). Han underrättade Haga sockenbor 1364, att klostrets

jord i nämnda socken förvaltades at kaniken i Uppsala Magnus Thyrgilsson, hvilken å klostrets

vägnar uppbar afraden 17
). Efter honom kom sannolikt företrädaren

Styrbjörn åter till abbotsvärdigheten. När Ulf Jonsson (Blå) 1377 gaf 50 m. p. för sin

aflidna hustrus graf i Juleta, mottog Styrbjörn hans fastigheter i Jäders by i Arboga socken

som pant 18
)

Ingevald var på mötet i Örebro 1379 ' 9
), beseglade 1382 ett köpebref 20

), var den 3 jan.

1383 på Tynnelsö, då han sålde Köpberga i Stora Mellösa socken i Nerike för 80 m. p. till

') Se Vitterhets-, Historie- och antikvitetsakademiens topografiska samlingar. 2
) D. S. n. 696, 780. 8

) Ib. n.

1583. 4
) Ib. n. 2208. 5

) Ib. n. 2319. °) Se ofvan pag. 75.
7
) D. S. n. 2715. 8

) Ib. n. 3103. fl

) Ib. n. 3432.

10
) Se ofvan p. 15, D. S. n. 3429, 3430, 3439. ' ') Ib. n. 3746. l2

) Ib. n. 4039. Se ofvan p. 75. l3
) D. S. n 4109

14)Ib. n.4196. 15
) K.P.n.238. 10

) Ib. n. 384. ") Ib. n. 622. ,8
) R. P. n. 1256. ,B

) Se ofvan pag. 19.
20

) R. P.

n. 1662.



— 70 -

biskop Thord '
>, bortbytte 1384 jord på Vinö i Stora Mellösa socken i Nerike mot domkyrkan-, i

Strängnäs fiskvatten i Jälmarsund '). [ngevajd tilldömdes 1393(2) u
/« jord i Ragvaldstorp i öster-

åkers socken på tinget i Oppunda härad*), men som årtalet är enligt utgifvarens anmärkning af

Svenska Riksarkivets permebref »omöjligt att med full visshet bestämma» men utom allt tvifvel

förskrifver sig från 1390-talet , så torde det förläggas åtminstone ett par år tillbaka, enär

Johannes (Svenonis) å
) hade af Halvid Thomasson köpt Gerlinge (Gäringe) i Västra Ving-

åker med underlydande Prändatorp (Frändtorp), hvarå lämnades fastebref 1391 -"'/> på Oppunda

ting"'). Den 24 okt. 1397 tilldömdes klostret på nämnda ting, hvarest herr Jöns förde talan»,

ofvannämnda Ragvaldstorp jämte åtta års afrad, hvars andel blifvit klostret dagligen förhållet
,;

).

Ar 1407 öfverlät Jöns till abedissan Margareta i Riseberga gården Kroxtorp i Ånsta socken vid

Örebro i utbyte mot sistnämnda klosters andel i Jälmaresund 7

), mottog 1415 två torp under

Gimmersta i pant'') och var ännu "/» 1416 abbot '), då han utfärdade dela ktighetsbref till

riddaren Bo Djure.

Magnus fick 14 \
(
> kvitto af abbot Henrik i Esrom ln

) och var 1423 10
/

,; i Köpenhamn, då

han å abbotarnes i Alvastra och Värnhem vägnar bad ärkebiskop Johannes i Uppsala vidimera

några påfvebullor n
). Bad 1428 mjölnaren Nils Pedersson intyga, att Jäderholm af hedenhös le-

gat under Jädersby 1 -).

Rudolf bytte jord i Astom» i Skuttunge 1433 1:!

), tilldömdes 1439 »Koonses» såsom lydande

under Ramnunge M
). Klostret fick under hans och priorn Svens närvaro 1445 ett torp i Juleta

socken 1 "'). Åren 1431, 1433, 1437, 1440, 1450 och 1454 inbetalade han till abboten i Alvastra

Juleta klosters skatt af två floriner per år
1,:

>.

Olof sände 1458 en munk till kyrkan i Vingåker för att utröna klostrets äganderätt till

en gård vid Klintaberg, hvarvid kyrkoprästen Påfvel utfärdade ett intyg, att denne munk -under-

visade alla hans socknemän inför Gud och sitt renaste samvete», att de skulle säga honom,

om de någonsin sport al sina föräldrar, att nämnda gård legat under någon annan ägare än

abboten i Juleta 17
). Olof gaf 1461 broderskapsbref åt Sander Lexson och hans hustru för deras

»goda gärningar» mot klostret '"i. Intygade 1466, att en gränsreglering ägt rum mellan klostret och

dess goda vän och broder Lasse Ödhensson a vapn mellan Ökna och Borista ' J
). Med abbot

Olofs samtycke sålde 1472 klostrets syssloman Sven Pedersson jord i »Aggby» (Ekeby) i Skutt-

unge, Säfvasta i Viksta och Fassma i Tensta i Uppland -°). Olof gaf riddaren Magnus Gren

och hans hustru Gertrud och barn delaktighet i klostrets alla goda verk 1475. Han var 1478

abbot -').

Sven afsattes från sitt embete af Andreas i Alvastra, som i stället tillsatte

Mikael. Men icke länge stod han i spetsen för konventet, förrän han afsattes 1483'-'-).

Ett byte, som han 1482 gjorde med Mathias Lyth, hvarvid han afyttrade inför riksföreståndaren

Sten Sture och Nils Sture i Stockholm ett stenhus i nämnda stad mot jordar, annullerades men
förnyades 1486 2:!

).

') R. P. n. 1897. *] Ib. n. 2020, 2021. 8
) Ib. n. 2670. 4

) D. S. N. F. n. 2029. '

R. P. n. 2578 «) Ib n.

2893. 7
) D. S. N. F. n B58. ) Ib. n. 2048, 2061. ") Ib. n. 227'». 10

Ib. n. 2646. ") R As Vadstenakodex A.

26 i. 304 v. >»)R. A.P. L428 4
3 .

•») r. a. P. 1433 '.. " K. A.P. 1439 /,. '•) R A.P. 1440 »V».
,a

) Ömhialm
och Peringskiölds klosterbref. ,f

) Riksarkivets pappershandlingar 1458 '
''<

' »rnhiälm. '' 1466
i R. As kal

(">t'ver handlingar från medeltiden i Uppsala universitet.
20 örnhiälm. -

1

R. A. I', odat ") R. A. P. 1483
- 3

j R. A. P. 1482 M
io. Se olvan pag. 76.
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Sven insattes samma dag, Mikael afsattes, och vigdes af biskop Rogge i Strängnäs 1

). Sven

inbetalade 1496 2% sin skatt till Magnus i Alvastra
2
) och var 1500 abbot, då han utfärdade "ett

broderskapsbref 3
).

Håkan, »dominus magister», fick 1504 kvitto af munken (professus) Jacob från Alvastra,

att han betalt 6 floriner såsom visitationspengar, 4 fl. såsom skatt för åren 1503—1504 och 2

fl. »pro expensis» 4
). År 1506 bortbytte han jämte priorn Sigfrid till biskop Mattias och dom-

kyrkan i Strängnäs en kvarn och ström i Torshälla mot Sandista och Vida i Kumla i Nerike 5
).

Sannolikt blef han vald till abbot i Alvastra, dit han medförde 3 silfverstop och en kor-psaltare
,;

).

Nils var i juni 1508 jämte abbot Håkan i Alvastra samt flera abbotar i Riseberga.

Thorbern Mårtensson fick 1512 kvitto på 6 floriner, som han betalade till abbot Arvid

i Nydala 7
). Han lefde ännu 1560, då han köpte jord i Väster-Rekarne för egen räkning 8

).

Peter fick 1514 kvitto af abboten Johannis Petri i Esrom på skatten för 1513— 14, hvil-

ken förmedlats af abboten Henrik i Sorö 9
). Då klostret ännu stod i skuld för skatten för åren

1505— 1508, uppbars den af abbot Arvid i Nydala 1518, då han visiterade Juleta, och Peter

erhöll kvitto på summan ' ")•

Nils var den sista abboten. Han hade varit munk i Alvastra och invigdes af biskop

Brask i sitt embete »Dominica infra octava B. Birgittas» 1522 "). Han blef anklagad af sina

munkar och stod inför rätta 1526 för »electus» i Strängnäs men frikändes och erhöll tillåtelse

af Gustaf I att vistas, i hvilket kloster han önskade i Sverige ' -).

Gutvalla.

Gutvalla eller Gutnalia 1

3

) låg vid platsen för det gamla gutnaltinget i Roma socken på Got-

land. I en fruktbar och härlig trakt, beväxt med vackra löfskogar, hvarom ännu namnen på

kringliggande socknar vittna l4
), och i närheten af Högbro myr hade munkarne valt sin boplats,

sannolikt 1164 l5
). Det var Nydalas enda dotter. Abboten i det småländska klostret visiterade i

Gutvalla. Då han 1438 ej själf kunde komma, skref han ett bref till abboten Johannes och bad

om ursäkt för, att han i sitt ställe sände priorn Leopoldus lC
).

Klostret nådde stort välstånd på den under medeltiden rika ön. Flera landtegendomar

ägde det där, ehuru vi ej veta, huru eller när de kommit i munkarnes ägo. Själfva klostergår-

den — det största herresäte på Gotland — utgjorde enligt kammarrevisor Bergs jordabok öfver

Gotland 1653 7 hemman, Munkebos i Nordända l /a h., Lina i Hörsne 1 h., Magnuse i Gothem

») Se ofvan p. 9.
2
) Örnhiälm. 8)Ibidem. 4)Ibidem. 6

) R. A P. 1506 2
7-2.

6
) Se ofvan p. 11 och 61.

7
) Örnhiälm.

8
) Sandbergska Sami. X. p. 355 l

/s.
9
J Örnhiälm. t0

) Ibidem. J1
)
Diarium Vastenenzse p. 177. Biskopen i Lin

köping måste anlitas, enär biskopen i Strängnäs ej ännu var vigd. 12
) Se vidare ofvan p. 49. ' 3

) Se Lindströms An-

teckningar om Gotlands medeltid II p. 170 f.
l4

) T. ex. Björke och Ekeby. ' 5
) Många källor hafva 1163 såsom de,Visch.

p. 374; Ser. R. S. I: I. p. 51; Ser. R. D. I. p. 177; I. p. 388; Winter I. p. 338 säger: »Eodem anno» (1163) »abbatia

Guttualiae in Golandia insula, Clar. neptis, filia Nova? vallis». Men den tillförlitligaste källan för klostergenealogien,

nämligen Janauschek, har år 1164 (den 8 sept.) Samma år uppgifves äfven af Ser. R. D. I. p. 277: »1164condi coepit

Gutvalia coenobium»; Manrique I. kap. 2 p. 277: »eodem anno (1164) VI Id. Septembris abbatia Gurnaliaj vel Gunt-

valiae».
lö

) Se vidare p. 8.
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1 h., Munkebos i Dalhem i h , Möllbos i Malla ' i h., H i i Hälla ' i h., MunksarrVe i Hej de

l h., Ånggårda i Björke i h-, Stenstu i Björke '/i h, Lilla Björke i Atlingbo '

i h., Kulstäde i

Vall i h., Uppenbys i Roma i h. och .Munkebos i Barfingbo i h. Dessutom ägde klostret Sken*
holmen, Närsholmen och ängar och torp bär och där spridda på ön såsom Munkeängen i

Fröjel och Vallstena sann Fölhagen i Björke 1
). Till skotande af klosterjordarne voro bönderna i

många kringliggande socknar förbundna medels dagsverken, lyra på hvarje hemman.
Men sina största besittningar ägde klostret i Estland, med hvilket det redan tidigt stod i

liflig förbindelse-). När Valdemar Seir 1219 gjorde sitt härnadståg till Estland, medtog han sin

oäkta son hertig Knut, hvilken insattes som hertig öfver detta. Denna Knut hade stora besitt-

ningar, hvaraf han skänkte åtskilliga till Gutvalla onkring 1238 *). Till denna gåfva hörde an-

ligen de flesta gods, som återfinnas i Estlands landrulla, Liber Census Daniae, och von B

gårdar, (Irmari, Sicutol, Kaial, Kalameki, Kullawa, Veri, Kallax och Athelic
4
). Denna hertig Knuts

gåfva jämte andra gårdar, som munkarne köpt af tyskarne, bekräftades 1249 af Erik Plogpen-

ning på det villkor, att bönderna skulle utgöra sedvanlig tunga till Revals slott och fara till ledungs,

när det påbjöds"'). Konung Erik Glipping gaf 1259 länsbekräftelse på Gutvalla munkarnes gods

i Estland, både på dem de erhållit (acquiescerunt) af hertig Knut och köpt (comparaverunt) af

ryskarne i nämnda land, samt fritog klostret från alla utskylder för dessa, dock att det m
utgöra de vanliga dagsverkena till Revals slott samt krigstjänsten ). Konung Erik Menved gaf

1290 munkarne skattefrihet för klostrets egendomar i Estland och uppräknar 14 gårdar, hvaraf

8 icke förut nämnts (Koleo, Mukenkulle, Kusele, Arvveculle, Jumentake, Wasth, Kundia, Witeha).

Gårdarne hade dels munkarne köpt och dels fått af Eriks förfäder. Alla byar, som munkarne

själfva anlagt, fritogos från utskylder till konungen, dock att bönderna måste liksom adelsmännen

genom sina egna lifegne utgöra »expeditio» ").

Utom dessa egendomar ägde klostret andra, som dess sysslomän Alexander och Johan

med abbotens fullmakt 1418 bortbytte till Claus och Hans von Kyde, nämligen de Xappe nyt,

Pirzorioya, Kaswataritackan, Meytestelep, Meytennyt, Mudemetlik, en åker vid bäcken Kusal och

vattnet och fiskrättigheten i bäcken ända till saltsjön mot fiskerättigheten i Pernespe, en åker,

en beteshage (heuslach) vid namn Kallas och en bäck Pulas, som flyter ut Kagelska sjön
B

.

Det var betydliga jordviddar, som Gutvalla ägde i Estland. I odlad jord funnos llö hakar'')

förutom vidsträckta ängar och skogar. Det var en rik inkomstkälla för munkarne, och årligen

utsändes fartyg, lastade med säd och fisk. Men klostret fick icke behålla sina egendomar skatte-

fria. Utom den stadgade skyldigheten att göra dagsverken till Revals slott företog sig den danska

fogden därstädes att utkräfva olagliga skatter. Han pålade omkring 1340 Gutvalla, Padis och

Valkena en afgift af 40) marker silfver hvardera, hvarför han tog gods och folk såsom pant

Högmästaren för de tyska riddarne i Livland uppträdde till munkarnes hjälp och lyckades bila.

striden genom utverkande af ett stillestånd. Klostren klagade hos påfven. Benedikt XII tackade

1341 högmästaren och berömde honom för hans uppträdande samt befallde den danska höfdingen

1 Lindström II p 216 f. Vitterhetsakademiens topografiska samlingar; J. Wallin: Gotl Sami I. p. 56; H.

cl: Radera Gotlandica - Se olVan p 14 3
) Se vidare Lindström II p. 229 4

) Ser. R D. VII p. - Kallax

hade munkarne köpt. Lindström II p. 223 '', Huitfeld p. 220, Lindström II p. 220 och 229 t".

,y
) Lindström II.

p. 230 f, Bunge: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch I. Regesten p. 93 t". \ Bunge I. n 537. N. F. n.

") Hake lat. uncus, var ett område odlad jord, hvars storlek ej är närmare bekant En hake v

10 mark silfver och en mark silfver till 36 kr Klostergodsen skulle sålunda betingat ett varde af 41,400 krot)

klosteregendomarnes verkliga verkliga värde var sannolikt större År 1858 biet' Kolk, hvilket var namnet

alla besittningar i Estland, pantsatt for 24,000 m, hvilket förutsätter ett högre värde än det föru d-ind-

ström II p 21

11
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att återkalla den gärd han pålagt och förbjöd honom att för framtiden betunga dessa gods ]

).

Men påfvens bref till fogden hade ingen verkan. År 1345 kräfde konungen själf skatt af

munkarne. Då därefter klostrets privilegier kränktes, vände sig munkarne åter till tyska

ordens högmästare (magister generalis tefrse Prutzias) och till påfven med bön om hjälp. År 1419

anhöll abboten Johannes i Roma hos den förre, att han ville vara klostrets beskärmare och

skydda Kolk i Estland, så att Gutvalla fick behålla den »gamla frihet och gunst», som tyska

orden tillförsäkrat det, och åtnjuta samma frihet i landet, som de öfriga klostren åtnjöto. Såsom

tack ville Johannes göra högmästaren delaktig af cistercienserordens goda verk 2
). År 1420 13A

tog Martin V klostret i sitt skydd.

I staden Reval hade Gutvalla »aliquos fundos- 3
), af hvilka för oss äro bekanta, att det

ägde »etliche Kornhuse, Stenhuse, und Keller — in der Monikestrate in der sulven Stadt Reval»,

hvilka voro magasiner för spannmålen från klostergodsen. För dessa stenhus fordrade drottning

Margareta 1280, att munkarne skulle skatta till stadsmurens uppförande och utgöra andra pålagor

liksom borgarne i staden. Vägrade munkarne att betala skatten, borde husen säljas till sådana

personer, som betalade skatt
4\ Denna befallning förnyades 1345 af konung Valdemar r>

). Då

invånarne i staden icke gärna sågo munkhusen i staden, nödgades abboten Arnold 1376 afgifva

en särskild försäkran, att de nybyggnader af trä och sten, som han påbörjat på klostrets tomter,

icke skulle medföra någon skada för staden
(1

). Johannes betalade 1498 5 rigiska marker i skatt

för dessa till Reval och utfästade sig att i krigstid utrusta en man. För resterande utskylder fick

staden hugga byggnadsvirke i klostfets skogar och vildmarker T
).

Dessa Gutvallas stora egendomar traktade biskopen i Reval att lägga under sig. Biskop

Johannes skref 1517 den 2
/s ett bref till konung Kristian i Danmark och framhöll flera skäl för att

få Kolk lagdt till sitt stift. »Munkarne», sade han, »lefde där utanför all tukt och regelbunden

ordning, ja till och med mot en sådan och någon gång i strid mot hederns alla grundsatser» 8
).

Dessutom låge Kolk så långt aflägset från klostret men nära Reval, och till följd af den allmänna

osäkerheten och krigen vore det bättre för munkarne att få ersättning för sina gods på närmare

håll. Han bad därför konungen att införlifva godsen med sitt stift och lämna klostret i stället

egendomar på Gotland. Om detta icke kunde ske, så ville biskopen köpa Kolk mot årlig af-

betalning. Till förmedlare af aftalet med Roma föreslog han biskop Lage Urne i Roskilde och

konungens kanslär Åke Biide och erbjöd sig att för betalningens fullgörande få ställa sina egna,

sin kyrkas och sitt kapitels egodelar i pant
;|

). Han lämnade till och med ett koncept till det

bref, hvarigenom konungen skulle hos påfven utverka tillstånd till bytet. Ej heller den tyska

högmästaren Albrekts af Brandenburg bref till Kristian 1519, hvari samma tanke, som Johannes

föreslagit, framkastades '

"), lände till något resultat, enär Kristian säkerligen redan då kommit på

andra tankar med de aflägsna godsen. Severin Norrby hade nämligen 1519 -'',!> gett sin konung

det rådet att helt enkelt konfiskera dem \
' ). Det var därför ej underligt, att abboten Johannes

Bonsack i Roma, när det började se hotande ut för klostret att förlora de estländska godsen,

reste till Köpenhamn och med konungen den 4 oktober 1519 uppgjorde ett förslag till »mage-

skifte». Klostret skulle afstå godset Kolk jämte >kopstedhgaarde oc landtgotz» mot att konungen

l
) D. S. n. 3563. 3541. 2

) Se Bunge, V n. 2364. D S N. F. 2677. :!

) Ser. R. D. I: 388 *) Hildebrands

Samlingar till Svenskt diplomatorium. Bunge, I. Regesten p. 129 B
) D S n. 3884. c

) Bunge, III p 331. T
) Lind-

ström p! 234.
R
) Att detta påstående icke var grundlöst bevisas bland annat af, att munkarne därstädes icke skydde

människohandel. År 1468 sålde två estniska adelsmän två af sina »Hakenleuten» med deras barn till »abboten på

Kolk», och 1505 »öfverlämnade» förvaltaren på Kolk herr Valentin två lifegne bröder med deras 8 barn samt en ogift

man. Se Lindström II p. 236. 9
) Originalet finns i det danska Riksarkivet enligt Lindström II p. 237 f. Nye Danske

Magazin I. p. 202. 10
) Lindstöm II p. 238. ") Styffe: Bidrag till Skandinaviens historia V. p. 608.
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gaf jordagods i Skåne som vederlag al kronans egendomar innan nästa pingst, då saken skulle

iras« Skalle ej bytet komma till stånd inom tre år, Ange konungen under denna tid behålla

ndomarne i Estland med vilkor, att han årligen betalade i Köpenhamn 20 läster h malt

med 24 tunnor i hvarje samt 1 ' i läst skånsk sill, enar klostret hade svårighet att få ut atk..

ningen af godsen '). Någon uppgörelse kom antagligen aldrig vidare till stånd, utan Kristian

behöll godsen och ditsände Stefan Frese såsom förvaltare. Ar L520 var Fre val

och Gutvallas gods voro danska kronolän. Då Frese flydde, insattes Hans Natzman 1521. Pontus

de la Gardie innehade godset Kolk 1581. Hans son Jakob ärfde därpå n. Ål blef

amiralen Otto Stenbock, som var gift med hans dotter Katarina, herre därstädes, och hans ätt

har sedan till våra dagar innehaft godsen som fideikommiss *).

På Öland ägde Gutvalla 29 hemman enligt 1543 års jordabok :

'), hvaraf de fleste legat i

Högby socken, nämligen 10 h. i Dödevi, 1 i Bocketorp (obebyggdt), I i Munkegård, 3 i Hake-

e, en atjord i Vedborn, 1 h. i Lindeberga; 5 hemman i Sandby socken och I h. och en

utgjord i Höganäs i Källa socken. När har Axelsson Thott 1487 afträdde Öland till Sten Sture

d. ä.. togos dessa Gutvallas gods på Öland i besittning af herr Sten. Med anledning häraf kla-

gade abboten Johannes hos den danske konungen Hans 1491, att Sten Sture i 2 år hindi

ittningsrätten af des ids »för osfi fathyge brödre . Troligtvis kommu dessa att stanna i

svenska statens ägo efter herr Stens dagar. Vid reformationstiden förlänade Gustaf Vasa Arvid

Västgöte dessa gods 1539, hvilken skulle betala årligen i arrende 76 lispund och 16 marker smör

I testamenten ihågkoms Gutvalla med gåfvor, vanligen i pengar.

År 1270 erhöll det af Eylwart Inperterritus (Unververde i Stralsund 40 »solidi anglesium

1286 af Carl Estridsson 4 m. d.
H
),

134Ö af Gisle Elinasson 2 m. T

)-

1485—87 af har Axelsson Tott 4 m. vid hans besök i klostret. '

När Gutvalla indrogs till kronan, kunna vi ej bestämdt angifva. Men ingen sannolikhet

iinns för, att det indrogs före fogden Henrik Rosenkrantz' ankomst till Gotland. Han samman-

kallade 1531 Visby borgare i Johannes kyrka för att rådplåga om den arma stadens förbättring

och gaf tillkänna, att staden fått sig tillerkändt alla Acker, Betyngen, Engen, Hagen vnd hus-

som tillhört kyrkor och kloster i Visby, men att Romecloster, als dat nonnen Closter meth alle

dere tho behöringe och den Grabow acker meth anderen guderen Szo Selige ber ywer Ackels-

son Seyner gestrengheyt Grotfader tho dem Grawen Closter vnd yd andere Orthe gegeben», det

skulle Hans Stränghet behålla i sin hand för Hans »Herltchkeits räkning 9
). Klostret biel sedan

-laget till de danska Laensmendens» underhåll. Klosterbyggnaderna blefvo så småningom

förfallna och under landshöfdingen Grönhagens tid nedrifna på 1730-talet för att lämna material

till en ny karaktärsbyggnad. Kyrkan användes 1729 till råglada, och hvalfven voro dä fallfär-

diga, hvarefter förstörelseverket på landshöfdingens befallning började med hennes gaflar och

sidoskepp, som nedrefvos, under det hufvudskeppet fick hedern af att blifva fähus. Lyckligtvis

har elden det fura året befriat den gamla helgedomen från denna profanering.

Gutvallas abboter, som vi känna, äro följande:

Petrus är den förste kände abboten; han var en af de munkar, som från Clairvaux kommit

till Sverige, lärjunge till den helige Bernhard och utmärkte sig för barnslig enfald och helig van

När Gutvalla stod utan herde, kallade munkarne honom från moderklostret Nydala till abbot

itland
'

') R. A. P. 1519 ' io -; So Lindström II. p. 2:$«t f. »j Sandbergska Sami. X. p. 318, jfr.

skrifhing II. i' p 283 Sandbergska Sami X. p. 3C2 »] Lindström II. p '.fin.
:
) Ib

*) Lindström II. p 375, ' Lindström II p.
,

_)4_> . ' ') Manrique. I: kap. <>. p. '111.
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Conradus ') vidimerade 1317 jämte dominikanerpriorn Botulf och guardianen Hesgerus i

fransiskanerklostret i Visby Bonifacius VIII:s bulla af år 1295 rörande en tvist mellan S:t Maria

församling i Visby och biskopen i Linköping angående tillsättande af präst vid nämnda försam-

ling. Conrads sigill i grönt vax med abboten själf i munkdräkt och abbotstafven i handen finns

under brefvet.

Petrus kvitterade 1325 till ärkebiskop Olof i Uppsala de 20 m. p., som gifvits i Eriks och

Valdemars testamente '-').

Gobelinus bad prosten Olof i medeltredingen och Johannes i södra tredingen att vidimera

1338 28Ao Honorius III:s privilegium för cistercienserna af år 1225 3
). Han vidimerade 1343 "'

i

jämte subpriorn i dominikanerklostret i Visby ett af höfvidsmannen i Reval och danska rådet i Estland

utfärdadt skyddsbref af den 9 sept. 1323 för köpmän, som besökte Novgorod 4
). År 1343 27

/io

deltog han som prelat i Estlands inre angelägenheter och rådplägade med dess prästerskap och

riddare 5
) om de tyska riddarnes inkallande till kamp mot de hedniska esterna, som härjade landet.

Nicolaus namnes 1371, då han som f. d. abbot vistades i Nydala och vidimerade ett

gåfvobref 6
).

Arnoldus var en »vir discretus» 7

), afgaf 1376 en försäkran till Revals råd, angående

nybyggnaderna i staden 8
).

Martinus Pallas tillhörde en vestfalisk släkt, som inflyttat på Gotland 9
). Upptog 1400

ett gille, »fraternitas corporis Christi», i klostrets brödraskap 10
). Enligt en uppgift af Spegel skall

hans böcker, sedan klostret förstörts, blifvit förda till Visby, och under Spegels tid ännu några funnits
11

).

Johannes 1

2

) anhöll i ett bref, dat. i Roma kloster 1419 22
/s

;
att tyska riddarnes högmä-

stare ville förhjälpa klostret till befrielse från de skatter, som pålagts godsen i Estland ' 3
). Att

han skulle vara identisk med den »her Johan», som gjorde ett byte med bröderna von Kyde,

vågar jag ej afgöra ' *).

Henricus Alden öfverlemnade till tyska ordens högmästare det bref, som nunnorna i S:t

Michaels kloster i Reval skrefvo omkring 1420(?) den 25 aug. 1

5

).

Alexander upptog 1431 21
/

3
nunnorna i S:t Michaels kloster i Reval i Roma klosters

brödraskap såsom tack för att nunnorna upptagit munkarne ' (;

). Om Alexander är densamme,

som jämte »her Johan» afslöt bytet för Gutvallas räkning 1418 med von Kyde, kan jag ej afgöra.

Johannes erhöll 1438 ett bref från abboten Jöns Ebbeson i Nydala, då denne sände sin

prior Leupoldus att visitera dotterklostret ' 7
)- År 1443 var han i Estland, då han hade fullmakt

från Gotlands allmoge genom dess domare Jacob Hangwer att i Reval uppbära räntan af Go-

tenhof i Novgorod. Men sannolikt återkom han aldrig från denna resa, enär han icke låtit höra

af sig, och i ett bref af den 16 april 1447 till rådet i Reval från domarena på Gotland säges

han »numera aflidit»
1 8

).

j Lindström II. p. 207 f. upptar Heine och Thokoe; men därför att deras grafstenar träffats i Visby på 2:ne

kyrkogårdar, kan man ej sluta till, att de varit abbotar i Gutvalla. Denna omständighet, att de begrafvits i Visby

torde snarare tala mot än for att de varit abbotar på Gotland. 2
) D S n 2540. 3

) Ib. n. 3394. J. Wallin tolkar

>G», som Guido, men i ett bref af 1343 står Gobelinus utskrifvet. 4
) D. S. n. 3697. 5

) Liv-, Est-und Curl. Urk. II n.

820. D S. n. 3563 noten. Jfr. Winter III p. 41. 6
) Codex Nydalensis. R. P. n. 1003. 7

) Rhyzelius p. 158. *) Se of-

van p. 82. 9
) Lindström p. 209, 523. 10

) J. Wallin I. p. 41. ]1
J
Lindström II. p. 209. 12

) Att Angelus, som om-

namnes i Ser. R. D. I p. 389 i noten, varit abbot i Roma, är högst osannolikt. Däremot är det troligt, att han var

abbot i Runa i Stejermark. 3
) Se vidare ofvan p. 82. 14

) Se ofvan p. 81 f. jfr. Lindström p. 209. 1

5

) Liv-, Est-und

Curl Urk. V p. 663 1C
) Ib. n VIII p. 243 f.

17
) Se ofvan p. 8. '

8
) Liv-, Est-und Curl. Urk. B. X p. 219 f.
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Johannes. År 1443 skrel en prior vid namn Johannes Schonese S:t Katarina gill

som ägde sitt hus på Busarfve gård i BjÖrke socken Vi. Denna prior är antagligen identisk med
den abbot Johannes, som 1459 :

V vidimerade påfven Martin V:s bulla af år 1420, f , innehållai

dennes skyddsbref för Gutvalla klosters egodelar*).

Johannes Hustede är antagligen samma Johannes, som 1 l
(
'l skref till konung lians i

Danmark 3
). År 1498 '.' skret' han till rådet i Reva! och tillät det hugga i klostrets skogar 4

).

Ar löll
J skref rådet i Reva! ett bref, hvari det bekennt, dass Johannes Hustede, Abt

klosters Ruma, zwei Schuten mit Roggen und Mal/ zu des Convents Behuf aus sinem kloster-

gut Kolk nach Gotland hat befraehten lassen, und bettet der Rat, die zur Seewart ausliegen den

Hauptleute diese Schuten nicht anhållen zu lassen '). Denne abbot nedlade abbotsstafven och

ingick som munk i moderklostret Nydala.

Johannes Bonsack beskylldes 1514 för att ha begått dråp på en munk 6
), lian öfver-

lefde klostrets sekularisering, öfvergick till lutherska läran och blef kyrkoherde 7
). Han lefde

ännu 1547 då Petrejus, som under sin gotländska resa sammanträffade med honom och karak-

äriserade honom som en »vir non minus sapientiae quam canitiei gravis *).

Husby.

Till grundläggande af ett kloster i Dalarne upprättade underlagmannen i Västmanland och

Dalarne Ingel Jönsson och hans hustru Birgitta den 11 juli 1477 efter ett långt samråd med

många af sina vänner ^>bode leekte och kerdhe» ett testamente. Det kloster, som de skulle b\:

till den helige Trefaldighetens, Jungfru Marias och sankt Bernhards lof och ära, sina föräldrar,

efterkommande och alla kristna själar till evärdelig hugsvalelse, erhöll alla deras egendomar i

»Flynzsund , Riddarhyttan och deras anpart i beez ba^rs» grufva. Efter makarnes död skulle

deras gård Isalabo och de gods de ägde norr om Linghed i Svärdsjö socken utom tvenne till-

falla klostret. Munkarne kommo sannolikt icke förrän år 1486, då de inkallades från Alvastra.

Janauschek sätter grundläggningsdagen till den 8 mars 148<>. Platsen, som förr kaikides Riddar-

hyttan, fick namnet Gudsberga (Möns Domini) eller Husby '''). Till stiftarinnan Birgitta — hennes

man Ingo var sannolikt död — och hennes 6 barn gaf Staffan »Abbote i Guds helge Gester i

Dalum i Huseby sochir 1487 andligt broderskap med delaktighet i klostrets och ordens alla

goda verk "i.

Gåfvor inflöto från flera personer. År 1493 skänkte Karin Svensson till Snedetomta, änka

efter lagmannen i Uppland Knut Stensson ( Bjelke), Forsa gård, Forsbo kvarn, Gilberga och torpet

Boda 11
). Är 1504 gaf Elin Jönsdotter sitt mödernegods Mälby i Hedemora socken 11

'^ och 1507

1 Wallin I p. 42.
2

;;
Ib. n. I p. 43. * Se ofvan p. B3. ' Se ofvan p 5 iginal i Rev

arkiv. Hansens katalog p. 3391 enligt benaget meddelande af professor (i. Lindström. '' Se vidare ofvan p. -t"

us uppgifver dels att Bonsaek varit curatus i BjÖrke och dels i Hälla.
M
) Wallin I p. -t"). Att han varit k}

heroe i Hall beror sannolikt pä förvexling med den Johannes Bonsack, som var kyrkoherde i Hangvar 1523, till hvil-

ken socken Hall är annex ' Carmen Rythm. Dal.: Se l'gla: De Praefectura Nsesgardensis p. °l f: M
IV p 44: "F^x voluntate abbatis Alvastrensis Montern Domini appcllarunf. hV

Dipl. Dalekarlieum n 141.

102 f., Stiernman: Svea och Göta Höfdingeminne p. 7'». u D. D. n.
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Simon Petri från Stockholm suam officinam ferrariam Bottnsebeyningen» J

). År 1508 gjorde

väpnaren Jogan Jensson i Gladöö och hans hustru Anna Olofsdotter ett »contract» med priorn

och uppå thenna tijd wtwald Abote» Jogan Johannis, hvarvid väpnaren skänkte sin sätesgård

Dormsjö (Dormsöö) med dess underliggande torp. hyttor kvarnar och hytteströmar, åker, äng,

skog, fiskvatten och alla utvägar, hvilka jordar icke fingo athändas -). Abboten förband sig att

läsa och sjunga mässor klockan 7 hvarjc morgon vid Vårfrualtaret, som stod på norra sidan

utanför högkoret och som »stiftats af Jon Jensson, när klostret byggdes. Till detta altare hade

Jensson ock låtit göra en kalk, disk och altarskrud, mässkläder och en Jungfru Marias bild

vägande 10 lödiga marker silfver. Denna Mariabild skulle jämte kalken under sång inbäras och

sättas på altaret och stå där, så länge sockenmässorna höllos på söndagen, samt på lördagen

och på alla vårfrudagar, hvarpå den efter gudstjänsten under sång skulle bäras till »sacrarium»

igen. Vidare förband sig klostret att hålla 2 vigilier i veckan 3
).

År 1515 gaf Agneta Jeppesdotter, enka efter Leodorus Henrici, sin jord i : Ingewastarwith

apud Aspebodam», på det att munkarna skulle läsa mässor för hennes aflidna man, två barn och

en broder 4
). Utom dessa besittningar ägde Husby skattejordar i »Lilla Kserrboda» och »Fwllsta» i Fol-

kärna socken samt hälften i Baggehyttan i By socken. Denna hälfva andel i masugnen hade

abboten Gustaf köpt för 50 m. p. med hus, jord, skog och fiskevatten, hvarpå häradshöfdingen

Ingemar Johansson 1528 '-/ jämte ett fäbodeställe Lisselboda gaf fastebref •"').

Klostret ffck efter riksdagen i Västerås röna Gustaf I:s ynnest, i det han lät »den gode

mannen» abboten Gustaf Henrici förestå klostret till år 1530. Konventet valde då efter konun-

gens vilja broder Mattis till .sin förman, hvartill det begärde Gustaf I:s samtycke. Sedan den

nya abboten »sagt» konungen »till hulskap och troskap», tog denne den {] 1530 klostret och

dess egodelar och hjon i sitt konungsliga hägn och beskärm 6
). Men äfven detta kloster fick till

sist röna samma lott som de öfriga, i det Gustaf 1538 gaf det med dess landbor åt en af sina

förtroendemän vid namn Nils Larsson i förläning
7
). Efter denna tid hördes snart den sista mässan

läsas. År 1544 fick fogden på Kopparberget befallning att med det törsta låta allt silfver komma
till Stockholm, efter som > nästan ingen nu är i Husby kloster, som den del där är väl försvara

eller förestå kan». Men »messerede» och korkåporna skulle han skifta mellan de fattiga lands-

kyrkorna däromkring och taga kvitto därför; dock att om det funnes »någre sköne flovvels hack-

ler och korkåpor,,, skulle de föras till Stockholm. Allt skulle ske i tysthet, så att icke något

stort rop gjordes, när det utfördes 8
).

Klostrets abboter voro Stefanus, Mikael Pedersson (1497)
!

') Jogan Jönsson ln
) (1404 och

1408), Gustaf Hindriksson och Mattias.

l
) Ugla: p. 104. -) Bland de underliggande egorna uppräknas Ksetilsboda, Flenae, Kolareboda, Ploxboda, Svens-

boda, Scommareboda, Röriga och Herrnhyttan på Garpenberg 3
) D. 1) n. 211. *) Ugla p. 104.

:
') Ugla p. 104 f,D.

D. n. 955, 956. 6
) Gustaf Is reg. VII p. 193 Denna abbot hade varit invecklad i ett slagsmål med en man vid namn

Jöns Persson, hvarför han fick ett skyddsbref 1530 U af Gustaf I Ib. n. VII p. 222. 7
) Ib. n. XII p. 90.

8
) Ib. n. XVI

p. 691 f. °) Rhyz: Monast p 261.
,n

) Ibidem.










